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Forord

Efterat Departementschef Oddgeir Stephensen i For-

aaret 1835 var afgaaet ved Doden, er Tilendebringelsen

af »Lovsamling for Island« af Ministeriet for Island

bleven overdraget til Undertegnede.

Ved Udarbeidelsen af det foreliggende Bind have

vi i alt væsenligt fulgt den samme Plan som vor For-

gænger, hvorom vi henvise til Forordene til Samlingens

18de Bind.

Kjobenhavn, i April 1887.

#

Hilmar Stephensen. Olafur Halldérsson





Justitsministeriets Skrivelse til Stiftsøvrigheden 1868.

paa Island, angaaende Viåiholl-Kirkes Indtægter. ^Zl^w.
Ejobenhavn den 14. Januar 1868. — isi. Kopib.

1868 Nr. 25. Ti'oindi um stjornarmålefni fslands II, S. 489.

Paa Kirke- og Undervisningsministeriets efter Mod-

tagelsen af Hr. Stiftamtm.'s og Deres Hoiærv.'s behgl.

Skrivelse af 18. Septbr. f. A. derom nedlagte allerund.

Forestilling har det behaget H. M. Kongen under 3. i

d. M. allern. at bifalde, at de lovbestemte kirkelige

Indtægter af de til Vi&iholl-Sogn horende Gaarde og

disses Beboere, fra den næst indtrædende "Vakance i

• *

Skinnastafcir-Præstekald at regne, maa tilfalde Kirken

paa Vtøirholl istedenfor Kirken paa Skinnastafcir, imod

at sidstnævnte Kirke fra denne Tid fritages for den

samme ved allerh. Resol. 24. Oktbr. 1859, Post 3,

omhandlede Forpligtelse 1
).

Hvilket herved tjenstl. meddeles til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse u. januar,

til Stiftsøvrigheden paa Island, ang. Salg af Jorden

„Grimstnnga". Khavn den 14. Januar 1868. —
Isl. Kopib. 1868 Nr. 26. Ti'&indi um stjornarmålefni Islands

II, S. 489-490.

Ved at fremsende et af vedkommende Sognepræst

og Herredsprovst anbefalet Andragende, hvori Op-

J
) Jfr. Lovsaml. for Island XVII, S. 686—89.

XX. B. , 1



2 K. og U. Skriv. ang. Salg af en Jord.

1868. sidderen paa Beneficiet Grimstunga, Proprietær Jon

. Januar. Skulason, anholder om at erholde den nævnte Jord til-

kjobs enten for en Kjobesum af 3,500 Rd. med Fri-

tagelse for at svare den halve Kvildeleje til vedkom-

mende Sognepræst, eller for 3,200 Rd. uden saadan

Fritagelse, have Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv. i behgl.

Skrivelse af 17. Septbr. f. A., næst at bemærke, at

de tvende Grimstunga -Kirke tilhorende Jorder Kot

og Kåradalstunga, der ikke folge Jorden Grimstunga

som saadan, ikke burde medfolge samme ved Salget,

men henlægges til Undirfell - Kirke, saaledes som de

facto har været Tilfældet siden Kaldenes Forening,

indstillet det sidstnævnte Alternativ til at bevilges.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. meddele, at

ihvorvel man med Hr. Stiftamtm. og Deres Hojærv.

maa anse den foreslaaede Afhændelse af Jorden Grims-

tunga med den derværende Kirke som fordelagtig for

vedkommende Præstekald, ser Ministeriet sig dog af

Hensyn til det i Reskript af 30. Juni 1786 udtalte

Princip, at naar en Gaard, hvorpaa en Kirke staar,

sælges, bor alle de ovrige til Kirken liggende Jorder

dermed følge og maa aldrig derfra alieneres, ikke i

Stand til at indstille den ommeldte Afhændelse til

allerh. Bevilgelse, saalænge Betingelserne stilles saa-

ledes, at Jorderne Kot og Kåradalstunga, der, — efter

hvad der i DHrr.'s fornævnte Skrivelse er udtalt —
maa antages at tilhore Grimstunga-Kirke som saadan,

men ikke Præstekaldet, fraskilles den nævnte Kirke og

henlægges til Undirfell- Kirke, ligesom det heller ikke

under den antydede Forudsætning kan billiges, at om-

meldte Jorder siden Foreningen af de tvende Præstekald

have været henlagte til Undirfell-Kirke, idet Indtæg-

terne af Jorderne burde været tilflydte Grimstunga-

Kirke og forte dens Portion til Indtægt.



Justm. Skriv. ang. Understøttelses Ydelse. 3

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1868.

over Island, ang. Understøttelse i Anledning afiTja^aT.

lidt Formuetab ved Kvægpest- Khavnden 18. Januar

1868. — Isl. Kopib. 1868 Nr. 27. Tifcindi um stjornar-

målefni fslands II, S. 491.

I Anledning af en fra Sysselmanden i Gullbringu

og Kjosar Syssel indkommen Indstilling om, at der af

det Offentlige maa tilstaas Bonden Gufcmundur Einars-

son af Miftdal i Mosfellssveit en Understottelse i An-

ledning af det Formuetab, han i Aarene 1866 og 1867

har lidt ved den Kvægsygdom, som i disse Aar har

hjemsogt hans Kreaturer, har Hr. Stiftamtm., næst at

bemærke, at da Slagtningen af de syge Kreaturer ikke

er sket efter Ovrighedens Ordre, kan der ikke paa-

hvile det Offentlige nogen ligefrem Forpligtelse til at

erstatte Ejeren det derved lidte Formuetab, der kan

anslaas til c. 600 Rd., men at Billighed dog formentlig

taler for, at der tilstaas ham en Understøttelse i denne

Anledning, i behgl. Skrivelse af 17. Oktbr. f. A. ind-

stillet, at der af de til Ministeriets Raadighed staaende

Midler maa bevilges fornævnte Gufcmundur Einarsson

en Understøttelse af 100 Rd.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning tjenstl. melde, at Ministeriet ikke raader over

nogen Fond, hvoraf en Understøttelse som den om-

handlede vil kunne afholdes, men at Ministeriet I or sit

Vedkommende ikke vil have Noget at erindre imod,

at et Belob af 100 Rd. i det ommeldte Ojemed ud-

redes af Sonderamtets Repartitionsfond , forsaavidt

dennes Tilstand tillader det.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse la.Febr.

til Stiftamtmanden og Biskoppen over Island, ang. Ud-

givelse af en latinsk Læsebog til Brng for Latin-

i*



4 K. og U. Skriv. ang. Udgiv, af en Læsebog.

1868. skolens nederste Klasser. Kkavn den 13. Febr.
^^r. i5gg #

— Isl Kopib# 1868 Nr> 75t Ti'bindi ura stjornar-

målefni Islands II, S. 491—92.

I behgl. Skrivelse af 28. Oktbr. f. A. have Hr.

Stiftaintm. og Deres Høiærv. andraget, at saavel Rektor

som vedkommende Lærere i Latin ved den lærde Skole

i Reykjavik have udtalt sig for, at der i Overens-

stemmelse med Ministeriets Forslag i Skrivelse af

8. Juni næstforhen foranstaltes udgivet til Brug for

Skolens nederste Klasser en mindre latinsk Læsebog

med tilhørende latinsk-islandsk Ordfortegnelse, og at

de Sidstnævnte, Adjunkterne Gisli Magnusson og Jon

f)orkelsson, have erklæret sig villige til at paatage sig

Arbejdets Udforelse for et Honorar af 16 Rd. pr. Ark,

hvorhos de have anslaaet selve Læsebogens Størrelse

til c. 6 Ark og Ordfortegnelsen til 3 å 4 Ark, saa-

ledes at Bogen i det hele vilde blive 9 a 10 Ark stor.

Idet DHrr. derhos med Hensyn til Trykningen af den

paatænkte Læsebog have antaget, at Stiftsbogtrykke-

riet, naar det faar Manuskriptet gratis, vil kunne være

tjent med at overtage Forlaget af Bogen, og derhos

sælge den til en billig Pris, have De indstillet, at

den omhandlede Læsebog maa foranstaltes udgiven paa

foranførte Maade, dog at Bogens Storrelse ikke maa

overstige 10 Ark i det hele, og at der under det om-

spurgte Honorar af 16 Rd. pr. Ark tillige maa ind-

befattes Godtgjorelse for Korrekturlæsning,

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre fojende Foranstaltning tjenstl. melde,

at Hr. Stiftamtm.'s og D. Høiærv.'s Indstilling herved

bifaldes, saaledes at de til Foretagendet fornødne 160

Rd. ville være at afholde af de 4000 Rd. til Udgifter

for Island, der forventes bevilgede for Finansaaret

1868—69.



Kapitelstaxt for Borgarfjords Syssel m. m. 5

Kapitelstaxt for Borgarfjords Syssel og flere 1868.

Sysseler samt Reykjavik Kjøbstad i Islands Son-^^J^
deramt, fra Medio Mai 1868 til samme Tid 1869.

Reykjavik den 27. Februar 1868.

Verblagsskrå, sem gildir i Borgarfjarbar, Gull-

bringu, Kjosar, Årness, Rångårvalla og Vestmannaeyja

syslum samt Reykjavikur kaupstab, fra mibju mai-

månabar 1868 til sama tima 1869.

Bi'kism. Hundr. å Alin.

A. Fribur peningur.
1 hun drab:

1. 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra

mibjum oktober tilnovbrm. loka,

i fardogum
2. G ær, 2 til 6 vetra, lobnar og

lembdar i fardogum
3. 6 saubir, 3 til 5 vetra, a hausti
4. 8 — tvævetrir

5. 12 — veturgamlir
6. 8 ær, geldar
7. 10 — mylkar .

8. 1 åburbarhestur, taminn, 5 til 12
vetra, i fardogum

9. lVs hryssu, å sama aldri . . . .

B. Ull, smjor og tolg.

1 hundrab.
10. 120 pd. af hvitri ullu, vel [>veginni

11. 120 - af mislitri ullu, —
12. 120 - af smjori, vel verkubu . .

13. 120 - af tolg, vel bræddri . . .

C. Tovara af ullu.

1 hundrab:
14. 30 pd. hespugarns, 3 til 6 hespur

i pundi, haldi hver hespa 11
skrpr., en hver skreppa 44 f>ræbi

15. 60 por eingirnissokka
16. 30 — tvibands gjaldsokka. . .

17. 180 — sjovetlinga
18. 20 eingirnis peisur
19. 15 tvibands gjaldpeisur
20. 120 ålnir gjaldvobar vabmåls,

ålnar breibs

rd. sk. rd. sk. sk.

37 40 37 40 30

5 38 32 36 26
6 8 36 48 29

4 83 38 88 31

3 64 44 S 35
4 44 35 64 28 J

/ 2

3 33 33 42 26 3
/4

17 2 17 2 13 2 '

3

10 94 14 61 ll 3
/4

i) 30V4 37 78
)> 23 1

/* 29 36 23 1
/,

n 29 36 24 29

19Va 24 36 19V2

33V2

«

20 90 16 3
/4

• 46>/a » » 1)

» 10 18 72 15
1 18 u » n

1 82 •» D D

57 n »



6 Kapitelstaxt for Borgarfjords Syssel ni. m.

1868.

27.- Febr. Ri'kism. Hundr. å

1 hundrab:
21. 120 ålnir einskeptu, 1 al. til 5

kv. breibrar

D. Fiskur.

1 hundrab:
22. 6 vættir af s altfiski, vel verkubum.
23. 6 — harbfiski — —
24. 6 — [>yrsklingi, — —
25. 6 — håkarli, hertum, —
26. 6 — isu, hertri ... —

E. Lysi.

1 hundrab:
27. 1 tunna (120 pt.) hvalslysis,

8 pottar å

28. 1 — — håkarlslysis, —
29. 1 — —- selslysis, —
30. 1 — — [>orskalysis, —

F. Skinnavara.

1 hun drab:
31. 4 fjorbungar nautskinns, 10 pd. å
32. 6 — kvrskinns, —
33. 6 — hrossskinns, —
34. 8 — saubskinns, af tvæ-

vetrum og eldri, 10 pd. å
35. 12 fjorb- saubskinns, af vetur-

gomlum og am, 10 pd. å
36. 6 — selskinns .... —
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit.

G. Ymisle.gt.

1 hundrab:
38. 6 pd. af æbardun, vel hreinsubum.
39. 40 — — ohreinsubum .

40.120 — fuglafibri . . . lOpda
41. 40 — fjallagrosum . .

—
42. 5 ålnir 1 dagsverk, um heyannir
43. 5-1 lambsfobur

Alin.

rd. sk. rd.a vi

»

sk. sk.

1)

n 39 » B 1

5 43 32 66 26
6 89

A 1
41

C A
54 33V4

5 19 61 18 oc25
4 88 29 48 23 2

/3

4 93 29 78 24

1
A r\40 21 C\ A24 17

1 58 24 6 19V3

1 58 24 6 19\/ 3

1 43 21 69 17Vs

5 43 21 76 17V3

4 44 26 72 2P/3
3

A C\
49 21 6 16 3

/4

2 78 22 48 18

2 10 25 z4 c\r\20
4

o
o z4 A O 19^/3

V
tf
7 li A Q4o 1 A14

5 72 34 48 27 2
/ 3

1 90 77 48 62
3 15 37 84 30V 3

1 48 6 4 3
/4

» 93 23 24 18V2

1 51 36 72 25V3



Kapitelstaxt for Borgarfjords Syssel m. m.

hundrab å

Meoalverb å hverju hundrabi og hverri

alin i nefndum landaurura verbur:

Eptir A, eba i fribu
— B, —

- i ullu, smjori og tolg
— C, — i tovoru af ullu . . .

— D, — i fiski
—

• E, — i lysi

— F, — i skinnavoru

• • • •

. talib

En me&alverb allra landaura saman

og skipt meb 6 synir

mebalverb allra mebalverba

alin.

rd. sk. sk.

32 21 25 3
/4

31 92 25V2

19 81 16
32 91 26V3
22 74 18V*

75 187*

162 50 130 x/n

27 8 21 2
/ 3

9

Islands stiptamt og skrifstofu biskups, Reykjavik

27. Februar 1868.

1868.

27. Febr.

Hilmar Finsen. P. Pjetursson.

Kapitelstaxt for Oster- og Vester-Skaptafells 27. Febr

Syssel i Islands Sonderamt fra Medio Mai 1868

til samme Tid 1869. Reykjavik den 27. Februar

1868.

Verblagsskrå, sein gildir i Austur- ogVestur-

Skaptafells syslu, fra mibju mai-månabar 1868 til sama

tima 1869.

rikismynt. hundrab. alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

Nr. I 1
). . . . . . 30 29 30 29 24V4

- 2 , , 4 66 28 12 22 1
/*

- 3 . . 5 27 31 66 25V 3

95 31 88 25V8

l

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anforte i den foranstaaende

Kapitelstaxt for Borgarfjords Syssel m. m.



8 Kapitelstaxt for Skaptafells Syssel.

1868.

27. Febr.

rikismynt. hun drab. alin.

id. sk. ro.
r.-\ m
sk. sk.

A ^ f E? Q o 3£oo 79 29 1
/?

4.
»>

39 • 25 ?
/a

Q 00 &o o-s 23
f\

1 *
4 io i 12 2

/3

r\ 11 43 9^\ *tf c~\ 1 /

12 JA
m -\ j /\

12 3ftoo oi 29 J
/2

~i -i 93* /a<&0 12
9Q oo 23 1h

~4 ~\ 94 30OU i) 24
-< C\

1 7-L 1
91 94. 17

• »)

-4 «*

n » » D

"tf , »

n

-* mm QO 1 ^IO 12
-*

» »

4 /'\ 1 94 »> 1)

00 1)

- -\ _<

46 ») P

D. Nr. 22 . . . »)

^1OL 33oo ISlu 2bVa
r\ j

n II »

OJ 14 o ii

— 26 . . . lo 31O J_ 24 3
/4

1 7^ 9ft^0 0«/ 2173

1 4J^10 99 QO 17 2
/3

/-v r\ O oO 30OU
Oyl 1

1 9ft IQ oo i ri /I0V2
m m •m.T * '1 -4 99 90ZU oo l0 J

/4

Q ft1Ol 93Zo ao
1 Q1 /

Q 1 Q 1 Qlu IftIO
1 Cl /

* å O 4K 90^u n lo
£\ m*

1 yo 93 O^fc
1 Q

y-v »-» o aoOU 1 71

1

102/

. \ » V/ocl /2 13 79 11

34 IV li

f\C\
i) 1) »

68 32 48 26

- 41 . . . 1 » 4 3

- 42 . . . 93V2 23 36 18 1
/2

12 27 •> 182
/3



Kapitelstaxt for Skaptafells Syssel. 9

Meoalvero å hverju hundrafci og hverri alin i 1868.

fyrtoldum landaurum, verour:
27 Febr

Eptir A, eoa i frfou 27.82 22V4
— B, - i ullu, smjori og tolg . . 29.36 23%
— C, - i tovoru af ullu . .... 15. » 12

] — D, - i fiski 26. 6 20s/
4

— E. - i lysi 24.62 l^U
— F, - i skinnavoru 19.65 lo 3

/4

En me&alverb allra landaura samtl. 142.59 114

og skipt raeS 6, synir meoalvero
allra ni e bal veroa 23.74 19

Islands stiptamt og skrifstofu biskups, Reykjavik

27. Februar 1858.

Hilmar Finsen. P. Pjeturssen.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 29, Febr.

over Island, mg. den Udgiverne af Bladet „Is-

lendingur" paahvilende Gjæld til Islands Stifts-

bibliothek. Khavn den 29, Februar 1868. —
Isi. Kopib. 1868 Nr. 126. Tioindi um stjornarmålefhi fslands

II, S. 492-93.

Ved at fremsende dansk Oversættelse af et af Ud-

giverne af Bladet »Islendingur» paany gjort Forligstilbud

med Hensyn til Afgjorelsen af disses Gjæld til Islands

Stiftsbibliothek i Reykjavik, hvorefter de forpligte sig

til inden Udlobet af 1 Aar, regnet fra det Tidspunkt,

da de modtog Efterretning om Antagelsen af deres

Tilbud, at betale til Stiftsbogtrykkeriet et Bel 6b af

100 Rd. hver, imod at Restoplaget af Bladet og de

udestaaende Restancer hos Kjoberne bliver deres ude-

lukkende Ejendom, have Hr. Stiftamtm. og D. Hojærv.

i behgl. Skrivelse af 21. Novbr. f. A. indstillet, at De
maa bemyndiges til paa Stiftsbogtrykkeriets Vegne at

antage det ommeldte Forligstilbud, saaledes at Stifts-



10 Justm. Skriv. ang. Bladet »fslendingur«.

1868, bogtrykkeriets Tilgodehavende, der den 28. Sepbr. f. A.

^ ^r
var nedbragt til 956 Rd. 34 Sk., maa kvitteres, naar

*

det tilbudte Belob af ialt 700 Rd. er blevet indbetalt

til Stiftsbogtrykkeriet.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre fojende Foranstaltning tjenstl. melde,

at Ministeriet efter Omstændighederne ikke vil have

Noget at erindre imod, at Udgiverne af Bladet »Is-

lendingur» afgjore deres Gjæld til Stiftsbogtrykkeriet

paa den Maade, at de ved et ]ovformeligt Forlig for-

pligte sig til En for Alle og Alle for En inden 1 Aar

fra Forligets Indgaaelse at betale bemeldte Bogtrykkeri

et Belob af 700 Rd. saaledes, at der, naar nysnævnte

Beløb er betalt, meddeles dem Kvittering for deres

Gjæld til Stiftsbogtrykkeriet.

12. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. ForBgelse af Postturene i Islands

Vestamt. Kjebenhavn den 12. Marts 1868. —
Isl. Kopib. 1868 Nr. 159. Tfåindi um stjornarmålefni fslands

II, S. 493—94 (i Skrivelse til Amtmanden over Vestamtet).

Efterat Amtmanden over Islands Vestamt i den i

Gjenpart hoslagte Skrivelse af 15. Oktbr. 1863 havde

anholdt om Tilladelse til at maatte etablere dels 3 nye

Postture aarlig mellem Stykkisholm og Isatjords Syssel,

dels 6 Postture aarlig mellem Præstegaarden Kvenna-

brekka i Dala Syssel og Gaarden Hlafchamar i Stranda

Syssel, hvilken Foranstaltning vilde raedfore en Udgift

af c. 120 Rd. aarlig, har bemeldte Embedsmand i An-

ledning af et til ham indkommet Andragende fra Al-

thingsmændene for Isafjords, Bardastrands, Stranda og

Dala Sysseler om Forogelse af Postturene mellem

Stykkisholm og det forstnævnte Syssel, samt om en ny

Postrute gjennem Vester-Isafjords Syssel og mellem

Hriitafjord og Bardastrands og Dala Syssel, i den i

»



Justin. Skriv. ang. Forogelse af Postture. 11

Gjenpart ligeledes hosfolgende Skrivelse af 5. Novbr. 1868.

f. A. paany andraget denne Sag for Ministeriet, idet^""^^
han navnlig har fremhævet Vigtigheden af, at Post-

turene mellem Stykkisholm og Isafjord foroges, samt

at disse Ture ved ligesaa mange Extrapostture sættes

i Forbindelse med Handelsstedet Bildudal, i hvis Nær-
hed Sysselmanden for Barfcastrands Syssel er bosat.

Justitsministeriet har nu vel under de nærværende

Forhold ikke troet, at der kunde være nogen Udsigt

til at erholde den paa Finansloven til Postvæsenet i

Island opforte Konto, der nylig er bleven forhojet

fra 800 til 1000 Rd., yderligere foroget, men da den

af Amtmanden over Vestamtet saaledes attraaede For-

ogelse af Postforbindelserne i bemeldte Amt maa anses

for hojst nodvendig, og Ministeriet maa finde, at Bil-

lighed taler for, at det ved Finansloven til Postvæsenet

i Island bevilgede Belob i et nogenlunde ligeligt For-

hold kommer de respektive Amter tilgode, skulde man
tjenstl. anmode Hr. Stiftamtm. om behgl. at ville —
eventuelt efter Brevvexling med de ovrige Amter —
tage under Overvejelse, om ikke fornævnte 1000 Rd.

niaatte kunne fordeles saaledes mellem de 3 Amter,

at der kunde indvindes det fornodne Belob til Iværk-

sættelsen af den af Amtmand Thorberg begjærte for-

øgede Postgang i Vestamtet. — Om Udfaldet imodeser

man Hr. Stiftamtm. 's nærmere behgl. Indberetning.

Justitsministeriets Skrivelse til samtlige Amt- 19. Marts.

mænd i Island, ang. fremmede Nationers Hval-

fangstdrift nnder Island. Khavn den 19. Marts

1868. —, Isi. Kopib. 1868, Nr. 170-72. Ttf). umstjornar-

målefni fslands II, S. 494-95.

Efterat man i Anledning af, at Direktøren for det

danske Fiskeriselskab havde andraget for Ministeriet,

at det af Indberetningerne fra Selskabets Skibe frem-



12 Justm. Skriv. ang. Hvalfangstdrift under Island.

1868* gaar, at tvende Hvalfangstskibe, der i afvigte Aar

19 Marts
unc*er engelsk Flag dreve Hvalfangst under Islands

Kyster, ikke have indskrænket deres Virksomhed til

aaben Sø, men ogsaa have udovet den saavel inde paa

Fjordene, som iovrigt indenfor Soterritoriets Grænser,

havde anmodet Marineministeriet om i Instruktionen

for Chefen for den iaar ved Island stationerede Orlogs- I

mand at tage Hensyn til det saaledes paaankede For-

hold, har bemeldte Ministerium erklæret sig villigt til

at imodekomme denne Opfordring, men tillige henledet

Opmærksomheden paa, at det ikke vil kunne paaregnes,

at saadanne Hvalfangerskibe af den paagjældende Or-

logsmand skulde kunne gribes i Fiskeri indenfor den
;

traktatmæssig fastsatte Grænse, idet de selvfølgelig I

ville afholde sig fra Fiskeri paa Fjordene eller inden-

for denne Grænse i den Tid, de vide, at Orlogsmanden
j

vil være i Farvandet.

Med Hensyn hertil skulde man tjenstl. anmode
[

Hr. (Tit.) om behgl. at ville paalægge Sysselmanden .
1

i det Dem betroede Amt, hvor slige Overgreb antages

at ville kunne finde Sted, at soge dem konstaterede,

hvorved det ialfald vil blive muligt for Orlogsmanden

senere at skride ind.

20. Marts. Lov om yderligere Udsættelse af Revisionen

af Loven af 19. Januar 1863 om Lonningstillæg-

til forskjellige paa Island ansatte Embedsmænd.

Khavn den 20. Marts 1868. - Isi. Forest. og Resoi.
i

Prot. 1868 Nr. 7; Dep. Tid. for 1868 S. 245; Algreen-Ussings

Lovsaml. 1868, S. 18—19; Ttøindi um stjornarmalefni Islands

II, S. 495-96. (Rigsdagstid. f. 1867—68, Forhandl, i Folketh.

S. 637 -43, 875—76, 948-49, og Forh. i Landsth. S. 1330—32,

1601, 1695—96 samt Tillæg A. S. 1265-66).

Log um, afc endurskofcuninni a logunum fra 19.

degi jarmarmånafcar 1863 um launavifcbot handa ymsum
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erabættismonnum å Islandi skuli enn fremur skotifc å 1868.

tre8tt
20. Marts.

Vjer Kristjån hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt

:

Rikisjnngtø hefir fallizt å log [)essi 5 og Vjer sta^fest

})au me& sanij)ykki Voru:

Endursko&uninni å logunum fra 19. degi janiiar-

mana&ar 1863 um launavifcbot handa ymsuni enibættis-

monnum å Islandi, sem skipafc er fyrir um i tjefcum

logum, sbr. log 16. febriiarmånafcar 1866, skal enn å

ny skotib å frest i 2 år, Jmnnig a& jmu, ef til [>ess

kemur, skulu endarskoc)u& fyrir lok fjarhagsårsins

1869—70.

Eptir [)essu eiga allir hlutabeigendur sjer ab hegba.

— Gefib i Vorurn konunglega afcsetursstab Kaupmanna-

hofn, 20. dag marzmånabar 1868.

Lov om yderligere Udsættelse af Revisionen af

Loven af 19. Januar 1863 om Lonningstillæg for for-

skjellige paa Island ansatte Embedsmænd.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

folgende Lov:

Den i Loven af 19. Januar 1863 om Lonnings-

tillæg for forskjellige paa Island ansatte Embedsmænd,

jfr. Loven af 16. Febr. 1866, paabudne Revision af

førstnævnte Lov udsættes paany i 2 Aar, saaledes at

den eventuelt bliver at foretage inden Udlobet af Fi-

nansaaret 1869—70.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjobenhavn den 20.

Marts 1868.

Lov om Apanage for H. Kgl. Hoj hed Kronprins 20. Marts.

Christian Frederik Vilhelm Carl. Khavn den 20.11



14 Lov om Apanage til Kronprinsen.

1868. Marts 1868. '— Dep. Tid. for 1868 S. 225; Algreen-Us-

20^artT"~sm£s Lovsaml. f. 1868 S. 16. [

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

folgende Lov:

§ 1. Apanagen for Hans Kg]. Hojhed Kronprins

Christian Frederik Vilhelm Carl fastsættes til 60,000

Rd. aarlig fra 1. April d, A. at regne.

§ 2. Til Afbenyttelse for Hs. Kgl. Hojhed Kron-

prinsen afgives det af Hojsalig Landgreve Vilhelm til

Hessen-Cassel tidligere beboede Palais paa Amalienborg.

Efterat der til Istandsættelsen af dette Palais er af

Statskassen stillet en Sum af 20,000 Rd. til Hs. Kgl.

Hojheds Disposition og Anvendelse under Statens Til-

syn, bliver Palaiet efter lovlig Synsforretning at over-

levere til Hs. Kgl. Hojhed til fremtidig Vedligeholdelse

og igjen i sin Tid paa samme Maade at aflevere, dog

at den egentlige ydre Vedligeholdelse af de til Palaiet

horende Bygninger og Hegn bliver Hs. Kgl. Hojhed

uvedkommende. — Paa samme Betingelse med Hensyn

til Overlevering og Aflevering afgives ligeledes Char-

lottenlund Slot med tilliggende Haver til Hs. Kgl.

Hojheds Afbenyttelse i den Stand, hvori det nu be-

findes. — Hvorefter alle Vedkommende sig have

at rette.
: , > ^

-

24. Marts. Kapitelstaxt for Myra og Hnappadals, Snæ-

fellsness og Dala Sysseler i Islands Vesteramt, fra

Medio Mai 1868 til samme Tid 1869. Stykkis-

holm den 24. Marts 1868.

Verfclagsskrå, sem gildir fyrir Myra og Hnappa-

dals, Snæfellsness ogDala syslur i Islands Vestur-amti,

fra mibju maimånafcar 1868 til jafnlengdar 1869.
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Voru og aura tegandir.

hundrac)

å lands-

visu.

= 1868,

far af 24. Marts.
1 alin.

A. Fn'&ur peningur.

Kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra

micyjum oktober til novbr. loka,

sje i fardogum hver å
Ær, 2 til 6 vetra, lo&in og lembd
i fardogum hver å

Saufcur, 3 til 5 vetra, a hausti -

— tvævetur .... —
— veturgamall . .

—
Ær, geld -

— mylk -

Pulshestur, taminn, 5 til 12 vetra

i fardogum hver å
Hryssa, jafngomul .... — -

B. Ull, smjor og tolg.

UH, hvit pundib å
— mislit —
Smjor —
Tolg - -

C. Tovara af ullu.

Hespugarn, 3 til 6 hespur i pundi,
haldi hver hespa 11 skreppur og
hver skreppa 44 fræbi, pundi?) å
Eingiruissokkar parifc å
Tvibandsgjaldsokkar . . — -

Sjovetlingar — -

Eingirnis peisa hver å
Tvibands gjaldpeisa . . — -

Gjaldvofcar va&mål, ålnar breitt

1 alin å
— einskepta, 1 al. til

5 kv. breib 1 alin å

D. Fiskur.

Saltfiskur vættin å

Harbur fiskur —
Jyrsklingur —
Isa . . : —
Håkarl, hertur —

E. Lvsi.
to

Hvals -lysi 8 pottar å
Hakarls-lysi .... - —
Sels-lysi - —
porska-lysi • —

1(1. sk. rcl. sk. fi-
sk.

38 88 38 88 31

5 867a 35 39 28V4
7 327a 44 3 35V4

5 72 Va 46 4 36 3
/4

4 38 52 72 42 1

/*

5 37V4 43 10 347a
3 68V2 » »

17 40 17 40 14
13 13 17 49 14

30V2 38 12 30V2
D 24 30 » 24
») 24 30 24
n 187

/2 23 12 187a

» 38

i

i)

» 22\/ 3 13 92 1176
39 D D »

i) 6V2 12 18 9 3
/4

1 25 i) » n

2 237a

)> 577a • 11

i) 44 n

5 7 30 42 247'4

5 797a 34 93 28
5 5'/2 30 33 24 2

/4

4 71 V2 28 45 22 3
/4

4 38 26 36 21

1 127a 16 89 137a
1 52 23 12 187a
1 567a 23 797a 19
1 34 20 30 1674
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1868.

24. . Marts. Voru og aura tegundir.
rikis -

mynt.

hun drab
å lands-

visu.

f>ar al

1 aliu.

F. Skin navara.

Naut-skinn 10 pund å

Kvr- skinn - —
Hross-skinn - —
Saub- skinn af 2vetrum saubum

og eldri . . 10 pd. a
— af veturg. saubura og

åm 10 pd. a

Sel- skinn —
Larab- skinn (vorlamba), einlit,

hvert å

G. Ymisle'gt.

Æbardun, hreinsabur, pundib a
— ohreinsabur —

Fuglafibur 10 pund a

Fjallagros —
Dagsverk, um heyslåttar-tima -

Lambsfobur 10 pd. a

Mebalverb å hverju hundrabi

og hverri alin i fyrtoldum landaurum
verbur:

EptirLitr. Aeba i fribu

— B — i ullu,smj6riogt61g
— C — i ullar to-voru . .

— D — i fiski

— E - i lysi

— F — i skinna-voru . . .

En mebalverb allra landaura

samantalib og skipt meb 6 synir

hofub-mebalverb allra mebal-
verba

|>egar nieta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A : 1 hundr. 1 kyr, snemmbær, i fardogum

;

— — 6 ær, lobnar og lembdar i fard.

;

— — 6 saubir 3 vetra og eldri, å

hausti;

— — 8 saubir 2 vetra, å hausti;

— — 12 saubir veturgamlir, —
— — 8 ær geldar, —

1 u. air I Cl* ok. air

6 4 24 16 19V4
5 31 9 . 25
4 25Va 25 57 20V2

3 15 J

/2 25 28 20V4

2 44 29 48 23Va
4 31V3 25 92 20 3A

15 -80 12 a
/3

5 48 D » i)

i) 70 3
/ 4 » i)

A 0* /4 1) » i)

1 O U i »

a | D

1 i U

36 86 29V 2

30 30 241
/*

13 7 1 IOV2
30 11% 24
21 4V 2

'

17
25 33 1

/* 20J
/4

26 13 21



Kapitelstaxt for Vester-Amtet. 17

Eptir Litr. A: 1 hundr. 1 piilshestur, 6 til 12 vetra, 1868.

ifardogura; ^TMartT— 90 åln. 1 hryssa, jafngomul, i fard.;

— B: 1 hundr. 12 fjoroungar af ullu, smjori

eoa t61g;

— C: — 60 por eingirnissokka, 180 por

sjovetlinga;

— D: — 6 vættir af sjerhverri J)ar til—

nefndri fiskitegund;

E: — 1 tunna, e&a 120 pottar lysis;

— F: — 4 fj6rfcungar af naut-skinni;

6 — af kyr- hross- og

sel-skinni

;

8 — af sauoskinni;

12 — af ærskinni;

240 lambskinn.

Skrifstofu Vesturamtsins, Stykkisholmi, [)ann 24.

^arzm. 1868.

B. Thorberg. S. Nielsson.

Kapitelttaxt for Bardastrands, Isafj ords og 24
-
Marts-

Stranda Sysseler samt Isafj ords Ejøbstad i Is-

]ands Vestamt, fra Medio Mai 1868 til samme Tid

1869, Stykkisholm den 24. Marts 1868.

Ver&lagfcskrå, sem gildir fyrir Barfcastrandar,

Isafjaroar og Stranda syslur og Isafjårbar kaupstafc i

ølands Vestur-amti, fra mioju mai-månafcar 1868 til

3afnleDgdar 1869.

rikismynt. hundrab. alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

Nr. 1 1)
' 41 38 41 38 33

- 2 . . . . 6 24 37 48 30

') Rubrikerne findes fuldstændig anforte i foranstaaende Ka-

pitelstaxt for Myra og Hnappadals Sysseler m. m.

XX. B. 2
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1868.

24. Marts.

rikismynt. hundrac). alin.

rd. sk. rd. sk. oiv*

A. Nr. 3 , . . . 8 5 48 30 38 3
At

— 4 . . . . 6 10 48 80, 39

— 5
•

. . . , 4 46 53 72 43

— 6 91 47 56 38

— 7 . . . . 4 • 1 D

— 8 35 19 35 15^2

— 9 44 20 59 16V2

B. Nr. 10 32 40 32

— 11 24 30 24

— 12 27 33 72 27

— 13 21 2
/3 27 8 21 2

/i

C. Nr. 14 55 1 » i

— 15 26 16 24 13

— 16 44Va » n*•

— 17
»

17 78 14 1
/*

— 18 . . • • 1 26 n n

— 19 19 i) o

— 20
•

62 P

— 21 47 » • H

D. Nr. 22 50 33 12 26V2

— 23 38V» 38 39 30 3
/4

— 24 . . . . 5 29 31 78 251
/ 2

— 25 ... 4 84 29 24 23Va

— 26 . . . . 4 93 2
/3 29 82 24Jari «*

E. Nr. 27 18 17 78 141
/*

*— 28 57 2
/s 24 1 19 1

/*

— 29 . . . 1 51 22 95 18Va

— 30 ... 1 30\'2 19 73 15 3A

F. Nr. 31 44 3
/4 25 83 203

/ 4

— 32 5 44 32 72 26 1
/*

— 33 68Va 28 27 22 1
/ 2

— 34 . . , . 3 51 vi 28 27 22Va

— 35 78Va 33 78 27

— 36 4 87Va 29 45 23Va

37 6Va 16 24 13

G. Nr. 38 . . • • • • 5 90 • 11

— 39 i 1 • 9 u

40
. . . . 2 79

— 41 Ør "-
. ^1 15 * u

- 42 . . 92 >r

. . . . 1 93 n
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Mebalverb a hverju hundrabi og hverri alin i 1868.

fyrtoldum landaurum verbur: 24. Marts.

Eptir A, eba i frilm 39.64V4 31 3
/4

— B, — i ullu, snrjori og tolg . . 32.68 26V*
— C, — i tovoru af ullu 17. 3 133

/4

—• D, — i fiski 32.47 26
— E, — i lysi 2L133/4 17

— F, — i skinnavoru 27.78 221
/*

En inebalverb allra landaura saman-

talib og skipt me& 6, s^nir høfub-

mebalverb allra mebalverba . . . 28.45 2
/s 22%.

fregar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: 1 hundr. 1 kyr, snemrabær i farddgum.

— — 6 ær, lobnar og lembdar, i fard.

— — 6 saubir 3vetra og eldri, a hst.

— — 8 saubir 2 vetra å hausti.

— — 12 saubir veturgamlir å hausti.

— — 8 ær geldar å hausti.

— — 1 pulshst, 6 til 12 vetra, i fdg.

— 90 aln. 1 hryssa,jafngomul,ifardogum.

— B: 1 hundr. 12 fjorbungar af ullu, smjori

eba tolg.

— C: — 60 por eingirnis sokka, 180 por

sj6vetlinga.

— D: — 6 vættir af sjerhverri, jmrtil-

nefndri, fiskitegund.

— E: — 1 tunna, eba 120 pottar tysis.

— F: — 4 fjorbungar af naut-skinni.

— — 6 — af k^r- hross- og

sel-skinni.

— — 8 — af saubskinni.

— — 12 — af ærskinni.

— — 240 lamb-skinn.

Skrifstofu Vesturamtsins, Stykkishélmi, })ann 24.

roarzm. 1868.

B. Thorberg. S. Nielsson.

2*



Instruktion for danske Konsuler.

1868. Instruktion for de danske Konsuler i Udlandet.

Kjobenhavn den 24. Marts 1868. — Dep. Tid. for

1868 S. 710—23 og 774-80; Algreen-Ussings Lovsamling for

1868 S. 19-42. >)

Vi Christian den Niende &c. G. V., at Vi, i Be-

tragtning af, at den Instruktion, der i Medfor af allerh.

Resolution af 11. Mai 1860 hidtil er bleven Vore Kon-

suler meddelt ved deres Embedstiltrædelse, fra Tid til

anden ved senere Love og Anordninger er undergaaet

flere væsentlige Forandringer, have anset det fornodent

at lade bemeldte Instruktion gjennemse og omarbeide,

hvorefter Vi, paa Vort Udenrigsministeriums allerund.

Forslag, have fundet for godt at ophæve hin tidligere

Instruktion samt derhos at fastsætte og udfærdige fol-

gende almindelige Instruktion for Konsuler i Udlandet,

hvilken træder i Kraft fra 1. Mai d. A. at regne.

I. Konsulernes Pligter i Almindelighed.

§ 1. Vore Konsuler skulle efter deres til Os

allerund. aflagte Ed af yderste Evne soge at fremme

saavel Vort Riges Gavn i Almindelighed som i Sær-

deleshed dets Handel og Skibsfart.

§ 2. Vore Konsuler skulle fra Tid til anden til

Vort Udenrigsministerium indberette, hvad Vigtigt der

i de dem allern. betroede Konsulatdistrikter niaatte

forefalde, især af kommerciel og okonomisk Natur,

samt meddele det nævnte Ministerium Oplysning om
Handelens og Skibsfartens Gang paa de dem under-

J

) Instruktionen er ledsaget al* folgende Tillæg: Bilag I. Dansk

Nationalitets- og Kegistrerings- Certifikat, Maalebrevet ind-

befattet. Bilag II. Dansk Interims -Nationalitets -Certifikat.

Bilag III. Forholdet mellem danske Tons (Registre) og

fremmede Skibsmaal. Bilag IV. Lov af 23. Februar 1868

om Disciplin i Handelsskibe m. m. (Forpleinings-Regle- '

mentet indbefattet). Bilag V. Schema til en Generalskibs-

liste. Bilag VI. Det danske Bestuvningsreglement.
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lagte Handelspladser. I deres Indberetninger herom 1868.

skulle de særligt opgive, hvilke Varer der i deres Kon- 24. Marts,

sulatdistrikt er Mangel paa eller Overflodighed af,
~* ~*

'

hvorledes Hosten af Landets Produkter tegner at blive,

og hvorledes den i sin Tid er falden ud, samt hvilke

fremmede Varer, især af Vort Riges Jordbunds- eller

Kunstflidsfrembringelser, der ere begjærte og kunne

erholde fordelagtig Afsætning.

§ 3. Enhver vigtig Begivenhed, som direkte eller

indirekte kan faa Indflydelse paa Vore Undersaatters

Handel og Skibsfart, og navnlig enhver Forandring i

den bestaaende Lovgivning med Hensyn til Told- og

Havnevæsen, Fyr- og Somærker osv. skal strax ind-

berettes af Konsulen, som ved passende Leilighed har

at indsende Exemplarer af de derom udgaaede offi-

cielle Bekjendtgjorelser.

§ 4. Alt, som vedkommer den offentlige Sund-

hedstilstand i det ham overdragne Konsulatdistrikt, bor

Konsulen uopholdelig indberette til Vort Udenrigsmini-

sterium, til hvilket han ogsaa har at anmelde enhver

Forandring, som med Hensyn til Kvarantainevæsenet,

dets Love og Indretninger, maatte foregaa i hans Kon-

sulatdistrikt. — Det Samme er at iagttage, naar smit-

somme Kreatursygdomme skulde udbryde i Konsulat-

distriktet eller dets Nærhed.

§ 5. Naar Noget er foregaaet af sær politisk

Vigtighed, eller naar der ikke er tilstrækkelig Tid til

at indhente Forholdsordre fra Vort Udenrigsministerium,

og navnlig naar Sagen er af den Beskaffenhed, at der

ufortovet maa foretages Skridt hos Landets overste

Regjering, blandt Andet naar det gjælder Konsulat-

rettighedernes Haandhævelse, har Vor Konsul at hen-

vende sig til Vor ved vedkommende Hof akkrediterede

Gesandt eller diplomatiske Agent, samtidigt med at

han indberetter til Vort Udenrigsministerium om Sagen

med Tilfojende om, hvorledes han har tilskrevet Ge-

sandtskabet. De Ordrer, som han da af dette maatte
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1868. modtage, ligesom ogsaa i det Hele taget enhver Be-

24. Marts gjæring, som iovrigt i Tjenestens Interesse maatte blive

stillet til ham af Vore diplomatiske Agenter, har han

beredvilligt at efterkomme. — Dersom Vort Udenrigs-

ministerium skulde finde sig foranlediget til at betro

Vor Konsul en eller anden Forretning i Statsanliggen-

der, saa har denne som Vor tro Tjener den ham derom

tillagte Befaling med fornoden Taushed at efterleve og

paa bedst mulige Maade at udføre, hvad ham til Vor

Tjenestes Fremme af Vort Udenrigsministerium over-

drages.

§ 6. Vore Undersaatter, det være sig sofarende,

handlende og reisende eller hvilkesomhelst andre, der

opholde sig i hans Distrikt, skal Vor Konsul i alle

modende Tilfælde af yderste Evne forsvare og beskytte,

saavel deres Personer som deres Ejendomme, Rettig-

heder og Friheder, og har han i denne Henseende at

rette sig efter de mellem Os og vedkommende Re-

gjering afsluttede Traktater og Overenskomster samt

efter den Instruktion, som han i tvivlsomme Tilfælde

har at indhente hos Vort Udenrigsministerium eller

fra Vor Gesandt eller diplomatiske Agent hos bemeldte

Regjering. — Tvistigheder, som kunne reise sig an-

gaaende Udovelsen af de Vore Undersaatter tilkom-

mende Rettigheder og Friheder, bor han itide soge at

forebygge, samt i paakommende Tilfælde ved klog og

forsigtig Mellemkomst stræbe at bilægge. Erfarer han,

at nogen anden Nation begunstiges med Tilsidesættelse

af de Vore Undersaatter og deres Handel tilkommende

Rettigheder og Privilegier, eller at andre Staters Under-

saatter meddeles nye Privilegier fremfor Vore Under-

saatter, bor han derom ufortovet underrette saavel Vort

Udenrigsministerium som Vor Gesandt.

§ 7. I Levanten og de udenfor Europa liggende

Stater, i hvilke fremmede Konsuler i Overensstemmelse

med Landets Lovgivning og bestaaende Traktater ere

i Besiddelse af en særegen Jurisdiktionsmyndighed, vil
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Vor Konsul, i Udovelsen af denne Myndighed over 1868.

danske Undersaatter, have at folge de Bestemmelser, Marts,

som herom maatte indeholdes i de mellem Danmark og

vedkommende Stat indgaaede Traktater, samt de sær-

lige Instruktioner, som Vort Udenrigsministerium maatte

meddele ham.

§ 8. Forsaavidt det for Vore Undersaatter, som

opholde sig paa et Sted, hvor en af Vore Konsuler

residerer, maatte være fornodent at lade Kontrakter,

som de mellem sig have indgaaet, eller ensidige af dem

oprettede Villieserklæringer, saasom Testamenter, i Be-

tragtning af at disse Dokumenter i sin Tid kunde være

at gjore gjældende i Vore Lande, autorisere ved Vor

Konsuls Underskrift, er det dennes Pligt, efter behorig

Begjæring, uden Betaling paa det paagjældende Do-

kument at meddele sin Paategning i Forbindelse med

Embedssegl. Han har derom at gjore fornoden Be-

mærkning i sin Embedsprotokol med Tilfojende om,

hvorvidt og hvorledes han har kunnet forvisse sig om
Underskriftens Ægthed og de Paagjældendes Identitet,

hvorhos han ufortovet til Vort Udenrigsministerium har

at indsende en Udskrift af denne Tilforsel.

§ 9. Dersom Vor Konsul har Grund til at an-

tage eller der for ham fores Klage over, at Svig eller

Bedrageri har fundet Sted, være sig i Anledning af de

af Vore handlende Undersaatter til fremmede Steder

afsendte Kjobmandsvarer eller i Henseende til de af

samme eller af de for dem farende Skippere med frem-

mede Kjobmænd sluttede Certepartier eller med Hensyn

^1 andre gjensidige Kontrakter og Forbindelser, saa-

som Soassurancer, skal han ufortovet derom gjore Ind-

beretning til Vort Udenrigsministerium, og, saavidt

Muligt, vedlægge Bevisligheder, som kunne tjene til

Sagens videre Forfolgning.

§ 10. Naar En af Vore Undersaatter ved Doden
er afgaaet i det Vor Konsul underlagte Distrikt, og

lQgen myndig Arving, ej heller nogen ved Testament
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1868. eller paa anden Maade dertil autoriseret Person paa

24. Marts. Stedet befindes, er det Vor Konsul paalagt at antage
"~~

sig den Afdodes Efterladenskab og derved at bescrge,

hvad som efter Omstændighederne i Overensstemmelse

med den antagne Brug og i Medfor af Vore med ved-

kommende Stat indgaaede Traktater ufortovet bor

iværksættes. Navnlig vil han have at sorge for de

efterladte Effekters Tilstedeblivelse og Sikkerhed, samt

i Overværelse af tvende Vidner, saavidt muligt danske

Undersaatter, snarest gjorligt lade optage et fuldstæn-

digt Inventarium over Efterladenskabet, hvilket under-

tegnes af ham og af de tvende Vidner. Konsulen bor

derpaa strax meddele Efterretning om Dodsfaldet saavel

til Vort Udenrigsministerium som til den Afdodes nær-

meste Slægt, ifald denne er ham bekjendt Paa saa-

dan indloben Efterretning paaligger det da den Afdodes

myndige Arvinger eller de Umyndiges Formyndere og

Værger, enten selv eller ved en behorigt autoriseret

Person, at indfinde sig i Dodsboet for at iagttage deres

Tarv eller og at forsyne Konsulen med Fuldmagt og

videre fornoden Underretning om, hvad han paa deres

Vegne deri har at foretage sig, ligesom de og i alle

Tilfælde skulle fyldestgjore ham for hans Udlæg og

for den havte Uleilighed i Overensstemmelse med Skik

og Brug der paa Stedet, samt efter aflagt Rigtighed

meddele ham vedborlig Kvittering. Indtil en saadan

Instrux kommer ham tilhænde enten fra Arvingerne

eller fra Vort Udenrigsministerium, har Konsulen at

besorge det Fornodne med Hensyn til Boets Bevaring.

§ 11. For danske i Konsulatdistriktet bosiddende

Undersaatter kan Konsulen udstede Reisepas, forsaavidt

og nnder de Betingelser, Stedets Lovgivning tilsteder

det. Andre danske Undersaatter, som maatte henvende

sig til ham for at forsynes med et Pas, navnlig fordi

deres oprindelige Pas paa en eller anden Maade er

forkommet, kan han meddele et nyt, naar han ved

producerede Legitimationspapirer har forvisset sig om
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Personernes Identitet og iovrigt Intet fremkalder Tvivl 1868.

om Rigtigheden af deres Angivende. Passer, udstedte 24. Marts

af danske Ovrigheder eller af Ovrigheden i det Land,

hvor Konsulen er ansat, kan han paa Begjæring visere,

For Udstedelsen af et Pas eller for at forsyne et saa-

dant med Visum, tilkommer der ikke Konsulen noget

Gebyr.

§ 12. Samtlige Vore Undersaatter, handlende,

sofarende eller andre, have fuld Frihed til paa ethvert

Sted, ogsaa der, hvor Konsuler ere beskikkede, at be-

tjene sig til deres Forretninger af hvilken Faktor,

Kommissionær eller Korrespondent de ville, og maa
uden Vedkommendes udtrykkelige Forlangende ingen

Konsul befatte sig med Varers Kjob eller Salg, Skibs-

klarering, Pengeforskud eller hvilketsomhelst Handels-
anliggencie paa deres Vegne, endmindre paatrænge sin

tjeneste. Naar derimod Vore Undersaatter, handlende,
sofarende eller andre, ville benytte Konsulen udenfor

Konsulatforretningerne i blotte Handels- og Kornmis-
S1°nssager, er han berettiget til Provision efter Stedets

^ Konsulernes Pligter særligt med Hensyn
til Skibsfart.

§ 13. Vor Konsul skal være forpligtet til at vise

Vore Orlogsskibe, som maatte indlobe i en Havn i

hans Distrikt, og om hvis Ankomst han modtager Mel-
ding, al Bistand og Hjælpsomhed uden derfor at for-

lange Godtgjorelse; undtagen naar han efter Overens-
komst med Skibschefen betjener ham som Kommis-
sionær med Indkjob af Skibsprovisioner og andra

Varesorter,
i hvilke Tilfælde det er ham tilladt at lade

S1
g betale Provision efter almindelig Brug der paa

Pladsen.

§ 14. Vor Konsul har at drage Omsorg for, at
^e til Forebyggelse af Misbrug af det danske Flag
Agtende Forskrifter ikke i Udlandet omgaas, og til
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1868. den Ende vil han særligt have sin Opmærksomhed hen-

Marts. vendt paa de i folgende §§ optagne Bestemmelser.
v ~*~

§ 15. Til at et Skib af Konsulen kan erkjendes

for dansk udfordres ordentligvis, at det er forsynet

med : 1) Nationalitets- og Registrerings - Certifikat,

hvori Maalebrevet er optaget (se Bilag 1). Dette Do-

kument, som fra 1. Oktbr. 1867 er traadt istedetfor

de forskjelllge Dokumenter, der efter den tidligere Lov-

givning udfordredes til at bevise Skibets Nationalitet

og Identitet, er saavel i Fredstid som i Krigstid Ski-

bets eneste Legitimationspapir, og foruden det behover

Skibet kun at medfore Skibsbemandingslisten, Told-

klareringsbevis samt de fornodne Ladningsdokumenter.

— 2) Nationalitetsmærket D. E. (dansk Ejendom),

Tallet, som betegner Drægtigheden, samt Registrerings-

bogstaverne, der skulle være tydeligt indhuggede paa

Dæksbjælken i Agterkanten af Storlugen eller, hvis saa-

dant ikke har kunnet ske, paa et andet iøjnefaldende Sted.

Registreringsbogstaverne ere de Bogstaver, under hvilke

Skibet er optaget i Registret, men de ere tillige be-

stemte til at tjene som Skibets Kjendingsbogstaver i

Overensstemmelse med de af den Keiserlig Franske og

den Kgl. Storbritanniske Regjering vedtagne og af den

Kgl. Regjering tiltraadte Bestemmelser i »Code com-

mercial de signaux å rusage de båtiments de toutes

nations«. — Skibet skal desuden paa Agterparten fore

sit eget og sit Hjemsteds Navn, hvilke skulle være

anbragte med tydelig Skrift i lys Farve paa mork

Grund eller omvendt, og benytte det danske Handels-

flag, en hojrod Dug delt i 4 Dele ved et opretstaaende

hvidt Kors.

§ 16. Undtagelsesvis ville danske Skibe dog og-

saa paa anden Maade kunne bevisliggjore deres Na-

tionalitet, nemlig: 1) Skibe, som ere blevne danske

inden 1. Oktober 1867, kunne, saalænge deres hid-

tidige Maalebreve efter de tidligere Regler forblive i

Gyldighed, resp. 8 og 10 Aar fra Udstedelsesdagen,
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legitimere sig med disse Maalebreve og de hidtil for- 1868.

drede Skibspapirer, der under almindelige Forhold ere 24. Marts.

Bilbrev, Skjode eller andet Adkomstdokument, Skip-

perens Borgerbrev, Skibsbemandingslisten, Toldklare-

ringsbevis foruden Ladningspapirer, i Forbindelse med

Nationalitetsmærket D. E. — 2) Skibe, hjemmehorende

paa Island og i de dansk- vestindiske Besiddelser, for

hvilke ligeledes indtil videre de hidtil gjældende Regler

forblive i Kraft. — 3) Skibe, hjemmehorende paa Fær-
oerne, som af Landfogden paa Oerne forsynes med et

midlertidigt Nationalitets- Certifikat, hvilket har Gyl-

dighed, indtil det endelige Certifikat kan udfærdiges i

Kjobenhavn. — 4) Skibe, som have erholdt midlertidigt

Nationalitets-Certifikat af en dansk Konsul i Udlandet.

§ 17. Naar et Skib bygges i Udlandet for dansk

hegning eller naar det erhverves der til dansk Ejen-

er Vor Konsul bemyndiget til paa derom fremsat

skriftlig Begjæring at udstede et midlertidigt Natio-

nalitets- Certifikat for samme, hvilket Certifikat skal

nave samme Gyldighed som et fuldstændigt Nationali-

tets-Certifikat, indtil Skibet ankommer til en dansk Havn
°g der kan blive maalt og registreret, men dog, for-

saavidt ikke særlig Tilladelse dertil gives af Overtold-

styrelsen, i intet Tilfælde længere end i 2 Aar fra

U(lstedelsesdagen.

§ 18. Forinden Vor Konsul udsteder et saadant

Certifikat, vil han have at undersoge og forvisse sig

°m
i at de fornodne almindelige Betingelser for Beret-

tigelsen til at eje dansk Skib ere tilstede. — Til den
Ende er Folgende at iagttage: 1) For Konsulen freni-

J^gges Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten, Kjobe-
brevet eller det Dokument, hvorved Skibets Overgang
fra fremmed til dansk Ejendom bevises, samt, dersom

I&dforselstolden ikke samtidigt berigtiges for Konsulen,
Kvittering for, at den er erlagt. Disse Dokumenter ere
at forelægge

i Original og i bekræftet Gjenpart. Ori-
ginalen tilbageleveres Vedkommende efter Afbenyttelsen;
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1868. Gjenparten indsendes af Konsulen til Vort Udenrigs-

Marts. ministerium. — 2) Skibets Ejer eller Ejere maa være

i Besiddelse af dansk Indfodsret og maa ikke være

nedsatte i Udlandet, eller han eller de maa være blevne

danske Statsborgere ved at have vundet fast Hjem i

Danmark. Forsaavidt Skibet ejes af et Aktieselskab,

maa Selskabet være underkastet de danske Love, og

dets Bestyrelse have sit Sæde i Danmark samt bestaa

af Aktionærer, der opfylde de ovenfor for Enkeltejere

opstillede Betingelser. Beviset for Tilstedeværelsen af

disse forskjellige Kvalifikationer præsteres ligeoverfor

Konsulen ved en af et Registreringskontor eller af Øv-

righeden paa Hjemstedet behorigt udfærdiget og med

Embedssegl forsynet Attest om Vedkommendes Beret-

tigelse til at eje dansk Skib. — Undtagelsesvis ere

Vore Konsuler i Havne udenfor Europa bemyndigede

til, ogsaa uden saadan Attest, naar denne nemlig ikke

uden Ulempe kan tilvejebringes ved Kjobet, at udstede

et midlertidigt Nationalitets - Certifikat; men forinden

dettes Udfærdigelse har Kjoberen hos Vor Konsul at

deponere en Sikkerhed for, at hans Opgivende om

Skibets Berettigelse til at sættes under dansk Flag er

nojagtig, af efter Omstændighederne mellem 10 og 20

Rd. pr. Ton af Skibets Drægtighed. Et under saa-

danne Forhold udfærdiget Certifikat har kun Gyldighed

for 6 Maaneder, dog saaledes, at naar den ovenfor

omhandlede sædvanlige Embeds-Attest senere produ-

ceres, kan Gyldigheden af Certifikatet udstrækkes til

den i § 17 angivne Tid ved en Paategning paa samme

af den Konsul, der har udstedt Certifikatet, eller og-

saa af en anden Konsul, for hvem Attesten fremlægges.

— Under Krigsforhold maa intet midlertidigt Certifikat

udfærdiges for et Skib, som sælges af en af de krigs-

forende Magter til dansk Ejendom, forinden Vor Konsul

dertil har erholdt Bemyndigelse af Vort Udenrigs-

ministerium.
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§ 19. Naar de foranstaaende Betingelser ere op- 1868.

fyldte, meddeler Konsulen midlertidigt Nationalitets- 24. Marts.

Certifikat efter den i Bilag II givne Formular, som
skal indeholde folgende Oplysninger: 1) Skibets Navn

°g Slags; — 2) Tiden naar og Stedet hvor Skibet er

kjobt samt Navnet paa dets danske Ejer eller Ejere

efter Kjobebrevet eller andet Adkomstdokument; —
3 Skibsforerens Navn; — 4) de nøjagtigste Oplys-

Binger om Skibets Drægtighed, Bygning og Beskrivelse,

som man efter Omstændighederne er istand til at er-

holde. — Forsaavidt Skibet er nybygget, anfores den

Drægtighed, som de forelagte Papirer udvise eller som

Paa anden Maade oplyses. Er det et tilkjobt fremmed

Skib, bestemmes dets Drægtighed ved Reduktion af

det tidligere nationale Skibsmaal ved Hjælp af den

uader Bilag III vedfojede ReduktionstabeK Drægtig-

heden ansættes i danske Tons (= den engelske Regi-

sterton), idet den tidligere danske Kommercelæst (= 2

Tons) fra 1ste Oktbr. 1667 er afskaffet for alle Skibs-

niaalinger, som foretages her i Landet, hvor det i

Storbritannien gjældende System for Skibsmaaling i det

Hele er indfort*). Som ovenfor bemærket i § 16, for-

blive imidlertid de for 1. Oktbr 1867 udstedte Maale-

breve, som angive Drægtigheden i Kommercelæster, i

Gyldighed, indtil Udlobet af den der anforte Tidsfrist.

~- 5) Tidsrummet for Certifikatets Gyldighed, hvilket

bor opgives af Vedkommende.

§ 20. Certifikatet underskrives af Vor Konsul og

forsynes med hans Embedssegl og udleveres derefter

til Skibsforeren tilligemed de originale Adkomstdoku-

*) Ifolge Overenskomst imellem den danske og den storbri-

tanniske Regjering anerkj endes gj ensidig de nationale Maale-

breve, saa at Ommaaling ikke udfordres, ligesom ogsaa

gjensidigt de samme Regler folges med Hensyn til Ansæt-

telsen af den faktiske Tons-Drægtighed til den afgifts-

pligtige.
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1868. menter. En Gjenpart af Certifikatet, bilagt med den

24. Marts, fremkomne skriftlige Begjæring om dets Meddelelse, de
**~~*~m^m

~'ovenior i § 18, 1. nævnte Gjenparter af Adkomst-

dokumenterne, samt den i bemeldte Paragraf under 2

omhandlede Attest, med hvad der iovrigt maatte være

forelagt, skal strax efter Udstedelsen af Vor Konsul

indsendes til Vort Udenrigsministerium. Indførsels-

tolden, om hvis Beregningsmaade Bestemmelserne inde-

holdes nedenfor i §§ 28 og 29, berigtiges samtidigt,

eller, hvis den allerede er erlagt, indsendes som anfort

i § 18, 1. Gjenpart af Kvitteringen for den.

§ 21. Naar et dansk Skib ombygges i Udlandet,

vil Vor Konsul, naar Skibsforeren forlanger det, have

at udstede et Bevis, hvorved Skibsforeren bemyndiges

til fortsat Brug af det til Skibet horende Nationalitets-

Certifikat eller Maalebrev, indtil han kommer til en

dansk Havn, hvor det kan blive undersøgt, om Skibet

har undergaaet en Forandring, der har Udstedelsen af

nyt Nationalitets-Certifikat tilfolge. Dette Bevis har

kun Gyldighed for et saadant begrændset Tidsrum,

som af Skipperen opgives, men som dog ikke uden

særlig Tilladelse fra Overtoldbestyrelsen kan udstræk-

kes over 2 Aar fra Udstedelsesdagen. — Beviset gives

ved Paategning respektive paa Certifikatet eller paa

Maalebrevet med Konsulens Underskrift og Embeds-

segl saalydende:

»Skibet er efter Anmeldelse for Konsulen blevet

ombygget, hvorved dets Drægtighed, saavidt oplyses

kan, er foroget (formindsket) med . . . Tons-Register.

Nærværende Certifikat (Maalebrev) beholder sin

Gyldighed i . . . Maaneder fra Dato.

N. N. den ... 18 .

.

(Embedssegl.) N. N.

Konsul.«

§ 22. Er Ombygningen af en saadan Udstræk-

ning, at Skibet med Hensyn til dets Slags eller ovrige

Beskrivelse ikke længer svarer til, hvad derom inde-
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holdes respektive i Nationalitets,- Certifikatet eller i 1868.

Maalebrevet, saasom naar Masternes Antal er forandret 24. Marts

eller deslige, bor Paategningen indeholde en nærmere

Angivelse af, hvori den foregaaede Forandring bestaar,

saaledes at Skibet ved Hjælp af respektive Certifikatet

eller Maalebrevet og af den skete Paategning kan

kjendes og dets Identitet konstateres. I saadanne Til-

fælde har Vor Konsul tillige at gjore Indberetning til

Vort Udenrigsministerium.

§ 23. Gaar et dansk Skib eller en Part i samme
1 Udlandet over i fremmed Eje, og Skibet saaledes

mister Ret til at anses som dansk og fore dansk Flag,

skulle Skibets Legitimationsdokumenter strax afleveres

^1 Vor Konsul. Denne har derefter noje at paase, at

det Skibet paasatte Nationalitetsmærke udhugges, og

derefter at indsende de modtagne Papirer samt Beret-
ning om den foretagne Udhugning til Vort Udenrigs-

ministerium. Disse Bestemmelser finde ogsaa Anven-
delse i det Tilfælde, at et dansk Skib kondemneres i

Udlandet som usodygtigt, eller naar et saadant stran-

der, ophugges eller paa anden Maade tilintetgjores i

Udlandet. Ere Papirerne tabte eller Mærket ikke kan

udhugges, har Vor Konsul at angive Aarsagen hertil.

§ 24. Anmeldes det for Vor Konsul, at et dansk

Skib under Opholdet i hans Distrikt har skiftet Ejer

eller at en Partejer er indtraadt istedetfor en anden,

uden at derved Berettigelsen til at fore dansk Flag

mistes, idet nemlig den nye Ejer eller Partejer er en

saadan, der efter de almindelige ovenfor anforte Be-

stemmelser er berettiget til at eje et dansk Skib, har

han til Legitimation heraf at fordre sig de samme Be-

visligheder forelagte, som ovenfor omtalt i § 18, og,

naar Intet findes at bemærke, paa Certifikatet eller paa

Maalebrevet med sit Navns Underskrift at overstryge

den eller de forrige Ejeres Navne og tilfoje den eller

de nye Ejeres. Paa samme Maade har Vor Konsul

forholde sig, naar Skibsforer skiftes i Udlandet. —
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1868. Ved Ejerskifte — derimod ikke naar en ny Skibsforer

Marts, tiltræder — har han derhos at indberette til Vort

Udenrigsministerium om den stedfundne Forandring og

det af ham i den Anledning Foretagne, hvorhos de

forelagte Bevisligheder respektive i Gjenpart og i Ori-

ginal indsendes, som foreskrevet i § 18.

§ 25. Naar et dansk Skib har tabt sine Legiti-

mationspapirer og Skipperen i den Anledning henvender

sig til Vor Konsul for at erholde et nyt midlertidigt

Certifikat, har denne at forlange afgivet en Deklaration,

hvori de nærmere Omstændigheder ved Tabet oplyses.

Finder Vor Konsul herefter eller ved de yderligere

Oplysninger, som han indhenter, at der ikke er grundet

Tvivl om, at Sagen forholder sig som der angives, og

forefindes derhos Nationalitetsmærket D. E. indhugget

i Skibet, vil han have at meddele et midlertidigt Cer-

tifikat i almindelig Form, saaledes som foreskrevet

ovenfor, og udfyldt efter de foreliggende Oplysninger.

Findes Nationalitetsmærket derimod ikke paa Skibet,

og der ikke foreligger fuldstændig tilfredsstillende Op-

lysning om Grunden hertil, saasom ved skriftlige Be-

visligheder eller vidnefast Godtgjorelse af, at Skibet

er undergaaet en Ombygning, siden det har været

hjemme, kan Certifikatet ikke meddeles. Naar et mid-

lertidigt Certifikat meddeles af den anforte Grund, bor

Vor Konsul strax derom indberette til Vort Udenrigs-

ministerium. — Det indskjærpes Vor Konsul med Hen-

syn til dette Punkt at vise særdeles Varsomhed, for

at ikke uberettigede Skibe ad denne Vej skulle kunne

tilsnige sig Nationalitets- Certifikater som danske.

§ 26. Navnet paa et dansk Skib kan kun for-

andres ved Ejerskifte og da kun med Overtoldbesty-

relsens Samtykke. Vor Konsul kan derfor ikke give

Certifikaterne eller Maalebrevene nogen Paategning,

hvorved Navnet paa et saadant Skib forandres, og i

det ovenfor i § 25 nævnte Tilfælde bør det midlertidige

Certifikat udstedes paa det Navn, som Skibet hidtil
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har baaret. — Naar et Skib i Udlandet overgaar fra 1868;

fremmed til dansk Ejendom og Vor Konsul meddeler 24. Marts.

det et midlertidigt Nationalitets- Certifikat, kan dette*

dog udfærdiges paa det Navn, som af Ejeren eller

Foreren skriftlig opgives, om det end er et andet end
det, Skibet forte, da det var i fremmed Eje.

§ 27. Ligesom Vor Konsul i Overensstemmelse
Med ovenstaaende Regler omhyggelig vil have at und-
gaa ved sine Handlinger at medvirke til, at noget dertil

uberettiget Skib erholder dansk Nationalitets-Certifikat,

saaledes paalægges det ham ogsaa, naar noget Forhold,
der tyder paa, at et uberettiget Skib farer under dansk
Flag, kommer til hans Kundskab, ufortovet at indbe-
rette derom til Vort Udenrigsministerium. Det Samme
fælder, naar han raaatte finde, at et Skib forer et af
en Konsul udstedt midlertidigt Nationalitets- Certifikat,

hvis Gyldighed er udlobet og som ikke ved en særlig

^ladelse af Overtoldbestyrelsen er forlænget. I saa
r ald er Vor Konsul bemyndiget til at tilbageholde det

Midlertidige Certifikat, som er at indsende til Vort

Udenrigsministerium, medmindre det gcdtgjores, at

særegne Omstændigheder, som Havari, Reparationer
0SV

. 5 have bevirket, at det midlertidige Certifikat ikke
har kunnet afloses af et endeligt eller har kunnet paa
tordnet Maade erholde forlænget Gyldighed, eller det

konstateres, at Andragende om Forlængelse af Gyldig-
heden er betimelig afsendt, men Svaret paa Grund af

forandret Bestemmelse eller deslige ikke endnu er
m°dtaget. I saadant Tilfælde kan der meddeles det

Midlertidige Certifikat ved en særlig dertil egnet Paa-
tegning Gyldiglled for en Reise fra det paagjældende
Sted til en dansk Havn.

§ 28. Den i §§ 18 og 20 omhandlede Indforsels-
to'd, der er at berigtige, forinden et i Udlandet til

dansk Ejendom erhvervet Skib af Vor Konsul kan for-

synes med et midlertidigt Nationalitets- Certifikat, be-

XX. B. 3
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1868. regnes saaledes: 1) Af Skibe, byggede af Fyr og af

Marts. Drægtighed paa 100 Tons eller derover, svares i Ind-

^^^"forselsafgift 2 pCt. af Kjøbesummen eller Taxations-

værdien. — Ved Fyrreskibe forstaas Skibe af euro-

pæisk Fyr. Lonningsstotter (Toptømmer) og Stævne

ere at betragte som Indtømmer og Skanddække som

Klædning, saa at altsaa Skibe, der have de nævnte

Skibsdele af andre Træsorter end evropæisk Fyr, f. Ex.

Eg eller Bog, ikke kunne betragtes som Fyrreskibe;

2) af alle andre Skibe, Baade og Fartøjer svares i

Indførselstold 3 pCt af Værdien
; 3) med Hensyn til

Skibe, der kjøbes til de vestindiske Besiddelser, Fær-

oerne og Island, forholdes efter de tidligere Bestem-

melser«

§ 29. Ved Indførselstoldens Beregning lægges til

Grund Værdien af selve Skibet og de til samme ho-

rende staaende og lobende Redskaber, Varegods og

Inventariegjenstande under Eet; ved Dampskibe Ma-

skineriet og Dampkjedlerne derunder indbefattede, Alt

i den Stand, hvori samme befindes paa den Tid, Er-

hvervelsen sker. Benyttes Inventariegjenstande, for

hvilke Told alt er erlagt, og Saadant godtgjøres ved

Attest fra en Toldøvrighed, bliver disse Gjenstandes

Værdi at fradrage ved Ansættelsen af den toldpligtige

* Værdi. — Den i Kjøbebrevet, Skjødet eller andet Ad-

komstdokument opférte Kjobesum antages som Værdi,

hvorefter Tolden beregnes, og er i samme ingen Kjobe-

sum nævnt, udfindes Værdien ved en af Vor Konsul

foranstaltet Vurdering. — Indførselstolden indsendes af

Konsulen til Udenrigsministeriet ved Vexel eller paa

anden hensigtsmæssig Maade.

§ 30. Det paaligger alle Skippere, som seile under

dansk Handelsflag, i de første 24 Timer efter An-

komsten til en fremmed Havn at melde sig til Vor i

denne Havn bosiddende Konsul eller Vice-Konsul. Op-

' fyldeisen heraf har Vor Konsul eller Vice-Konsul nøje

at paase, og i Tilfælde, at Skipperen ikke efterkommer
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dette Paalæg, ifalder han en B5de af 50 Rd., som er 1868.

at indsende til Vort Udenrigsministerium. 24. Marts.

Ved Anmeldelsen hos Konsulen bor Skipperen

forevise ham sine Skibspapirer og for ham aflægge

Forklaring om Skibets Navn og Drægtighed, om de

med Skibet gjorte Reiser, fra hvilket Sted han kommer,
naar han derfra er afseilet, hvori hans Ladning be-
staar, om samme skal losses der eller paa hvilket

andet Sted, hvilke Havne han paa Reisen har anlobet

°g hvad andet Mærkeligt der paa samme maatte være

hændet ham. — Ved Eftersyn af Skibspapirerne paa-

^gger det Vor Konsul at paase, at Skibsbemandings-
hsten er forsynet med det befalede Indrulleringssegl,

°§ i modsat Tilfælde derom at indberette til Vort

Udenrigsministerium. Til fornoden Underretning for

Vore Sofarende bor Konsulen lade forfatte og besorge
enhver Skipper ved hans Anmeldelse forelagt og for-

klaret en nojagtig Anvisning om Stedets Love og Ved-
tægter og især om, hvad han har at iagttage med
Hensyn til Varer, hvis Indforsei eller Udforsel er for-

ædt, samt med Hensyn til Toldvæsenet, paa det at

han derefter kan vide sig at rette og for Skade at

tage ivare.

§ 32. 1 overordentlige Tilfælde, saasom naar

Krigsfare eller Sundhedstilstanden paa et eller andet
sted skulde gjore det nodvendigt, er Vor Konsul be-

myndiget til at meddele Vore Skippere og Sofolk skrift-

lige Forholdsregler med Hensyn til deres Skibe og

badninger, saaledes som han derfor vil staa til Ansvar,

°g om hvilke han strax har at give Indberetning til

^°rt Udenrigsministerium.

§ 33. Enhver Skipper, som forer dansk Skib paa
Reiser, der gaa Vest for Linien Texel-Lindesnæs og
Osten for Rtigenwalde-Calmar, skal inden 24 Timer
efter Ankomsten til en fremmed Havn, hvor en dansk
Konsul eller Vice-Konsul er ansat, forelægge denne
s, n Logbog 1) dersom der paa Reisen dertil er tilstodt

3*
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1868. Skibet nogen Skade, i Anledning af hvilken Protest

Marts, skal nedlægges, eller 2) dersom Reisen ender i den

fremmede Havn. I disse Tilfælde skal Konsulen ved

Undersogelse af Logbogen forvisse sig om, at den er

behorigen autoriseret af Dommeren i den danske Havn,

hvorfra Reisen er begyndt, samt fort paa tilborlig

Maade. Navnlig skal fra den Dag af, da Kjokkenet

er tændt, den Vagthavende, være sig Kaptain, Over-

styrmand eller anden Styrmand, saasnart han er aflost

af sin Vagt, have indfort ikke alene, hvad der imid-

lertid er passeret, Seiladsen og Koursen vedkom-

mende, men ogsaa enhver Begivenhed, som paa

nogen Maade kunde være til Oplysning enten for Re-

deren, Afladeren eller Assurandørerne. Saafremt. der

ved Logbogens Forelse skulde være indlobet nogen

Skrivfeil, er det ikke tilladt, at Rettelsen er foretaget

saaledes, at Stedet derved er bleven gjort ulæseligt,

eller ved Raderinger, men det skal være overprikket

eller overstroget saaledes, at man kan læse, hvad der

forhen har staaet. — Konsulen har derpaa under den

sidste Tilforsel i Bogen at paategne, om den har været

ham forevist inden 24 Timer efter Ankomsten, samt

bemærke, om den har været rigtig fort, hvilken Paa-

tegning Konsulen under Angivelse af Datum har at

underskrive og forsyne med Embedssegl. Har Skip-

peren ikke tilborlig opfyldt, hvad ham i saa Henseende

er foreskrevet, har Konsulen desuden derom at ind-

berette til Udenrigsministeriet. — For denne Attesta-

tion er Vor Konsul berettiget til at opkræve et Gebyr

af 1 Rd. af Skibe af og over 50 Kommercelæsters

eller 100 Tons Drægtighed; af Skibe under denne Dræg-

tighed kun det Halve, 48 Sk. — Saafremt en Logbog

paa Grund af Reisens Længde er fuldskreven, paaligger

det Vor Konsul paa Skipperens Forlangende, efterat

have forsynet den ældre Logbog umiddelbart efter den

sidste Tilforsel i samme med en Paategning om at den

er sluttet, at autorisere en ny Logbog, der dog kun
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har Gyldighed for Resten af samme Reise. For at 1868.

autorisere en ny Logbog tilkommer der Vor Konsul 24. Marts,

det samme Gebyr som for den ovenfor omhandlede

Attestation.

§ 34. Ligeledes bor Vor Konsul vaage over, at

enhver Skipper 24 Timer forinden Afreisen igjen melder

sig hos ham og forklarer, hvilken Ladning han har

indtaget, og hvortil han er bestemt, og har Konsulen

derpaa uden Vederlag at forsyne ham med et egen-

hændigt underskrevet Certifikat, hvori nojagtigt skal

v&re anfort saavel Dagen for hans Ankomst, som og

naar han saavel ved Ankomsten som for Afreisen har

nieldt sig hos Konsulen, hvorfra han er kommen og

hvorhen han igjen afgaar, for hvis Regning han har

gjort Reisen og hvilken Ladning han udforer, samt

hvormeget han i Henhold til denne Instruktions § 46

har erlagt i Konsulatgebyr. — Undlader Skipperen for-

inden sin Afreise at melde sig hos Vor Konsul, har

denne derom at indberette til Vort Udenrigsministerium,

§ 35. Paa Skipperens Begjæring skal Vor Konsul

være ham behjælpelig til, at deserteret Skibsmandskab

ved Øvrighedens Bistand der paa Stedet tvinges til at

efterkomme sin Pligt, dog saaledes at de hermed for-

bundne Udgifter afholdes af vedkommende Skibsforer.

Den, som efterat være paamonstret, nægter at gaa om-

bord eller undlader at indfinde sig til bestemt Tid eller

egenmægtig forlader Skibet, anses for Desertor. Be-

nægter den Paagrebne at have gjort sig skyldig i noget

af disse Forhold, eller paastaar han ikke længere at

være bundet til Tjeneste i Skibet, har Konsulen at af-

gjore, hvorvidt der deri maa gives ham Medhold, for-

saavidt angaar Sporgsmaalet, om han med Magt bor

bringes tilbage til Skibet. Afgjorelsen sker efter de i

Lov af 23 Febr. 1866 (Bilag IV) angivne Regler. —
Findes den Paagjældende forst, efterat Skibet er af-

seilet fra Havnen, paahviler der ikke Konsulen nogen

Forpligtelse til at anholde og hjemsende ham. For
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1868. Afreisen har Skipperen at afgive den Vedkommendes
24. Marts. Sofartsbog til Konsulen, som, efter at have forsynet
-r~"~*"

den med Paategning om det Passerede, har at indsende

den til Vort Udenrigsministerium.

§ 36. Afgaar i en Havn, hvor en Konsul er ansat,

Skibsmandskab, hvem Skipperen, siden Skibet sidst

anlob en dansk Havn, har paalagt Straf i Henhold til

den i forrige Paragraf omhandlede Lovs § 5, tilkom-

mer det Konsulen forelobigen at afgjore Sporgsmaalet,

om Straffen af Skipperen er holdt indenfor den ham i

den nævnte Paragraf tillagte Myndigheds Grænser,

og om de for Udovelsen af denne Skipperens Straffe-

myndighed i samme Lovs § 6 fastsatte Former ere

iagttagne. Finder Konsulen, at dette Sporgsmaal maa

besvares bekræftende, lægges Skipperens Kjendelse til

Grund for Afregningen, idet de af Skipperen paalagte

Boder indeholdes af Konsulen, dog forst efterat Skip-

perens fra Reisen hidrorende Krav er fyldestgjort, og

indsendes af ham til Udenrigsministeriet. Bliver Skip-

perens Kjendelse derimod af Konsulen ophævet, sker

Afregningen i Henhold hertil. I begge Tilfælde staar

det imidlertid den Afgaaende eller Skipperen frit for

ved Domstolene her i Landet at forebringe Sagen til

endelig Afgjorelse.

§ 37. Gjor Nogen af Mandskabet paa et dansk

Skib sig udenfor dansk Havn skyldig i en Forbrydelse,

dog, forsaavidt denne er begaaet paa fremmed Sted

eller i fremmed Havn, kun hvis den indeholder et

Brud paa de særlige Forpligtelsesforhold, hvori den

Paagjældende staar til Skibet, skal Skipperen strax

gjore Anmeldelse derom til Vor Konsul der paa Stedet

eller i den forste Havn, Skibet anlober, efterat For-

brydelsen" er begaaet, og tilstille ham en bekræftet

Gjenpart af det af Skipperen optagne forelobige Forhor.

Konsulen undersoger da Sagen og bestemmer derefter,

om den Paagjældende skal loslades eller hjemsendes.

I sidste Tilfælde foranstalter Konsulen ham snarest
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muligt hjemsendt enten med det samme Skib eller med 1868.

et andet, saavidt muligt, dansk Skib, hvis Forer er 24. Marts,

forpligtet til at medtage ham mod derfor at erholde en

billig Godtgjorelse ; eller endelig efter Omstændighederne

paa anden Maade. Indtil saadan Hjemsendelse kan

ske, har Konsulen at drage Omsorg for den Paagjæl-

dendes Tilstedeblivelse, ved at overgive ham til For-

dring til Ovrigheden der paa Stedet. — Er Forbry-

delsen begaaet i Udlandet udenfor ovennævnte Forhold,

°g altsaa vil være at behandle og paakjende efter

gerningsstedets Love og af dets Domstole, har Vor

Konsul alene at paase, at ingen Uret tilfojes Vore

Undersaatter og at deres Rettigheder ikke krænkes. —
Skipperen, til hvem Arrestanten betroes til Hjemsen-

delse, udsteder et Revers, at han vil aflevere ham til

Ovrigheden i den forste danske Havn, hvortil han med
Skibet indkommer. Dette Revers indsendes til Vort

Udenrigsministerium, ledsaget af en fuldstændig Beret-

niag om Sagen og Afskrift af, hvad desangaaende er

udfort i Konsulatprotokollen. For de Omkostninger,

Sagen maatte medfore, skal Konsulen efter rigtig be-

funden Regning nyde Erstatning.

§ 38. Naar Tvistigheder mellem Vore sofarende

Undersaatter, Skippere, Handlende og Sofolk opstaa,

er Vor Konsul bemyndiget til paa Opfordring at an-
tage sig saadanne Sager og, hvis muligt er, forlige de

stridende Parter. Skulde Forlig ej være at opnaa, bor

Konsulen over saadan Stridighed optage en Protokol,

°oi efter at have hort Parternes Forklaring og noje

undersogt Sagens Omstændigheder, afsige Kjendelse

efter Ret og Billighed samt efter bedste Skjonnende i

Overensstemmelse med Vort Lands Love, forsaavidt

ha-n maatte kjende disse, samt med vedtagen Handels-
brug og So-Koutume. — Naar Kjendelsen er afsagt,

hvilket af Konsulen bor ske paa Embedsvegne og uden

Betaling, skal den meddeles Parterne i behorig be-

skreven Form og af dem noje efterleves, hvorefter det
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1868. dog staar Enhver frit for at lade sin Sag nærmere

24. Marts, undersoge og paakjende ved Vore Domstole.
-*~~^mm^-

g 39. Navnlig finde den foregaaeude Paragrafs

Bestemmelser Anvendelse paa Stridigheder, opstaaede

mellem Skipper og Mandskab om Hyre og andre Punkter,

vedrorende de indbyrdes Forhold mellem dem, særligt

ogsaa Mandskabets Ret til, enten fordi Kontrakten er

udlobet eller under visse andre Omstændigheder, at

forlade Skibet, De nærmere Regler herom indeholdes

i den ovenfor nævnte Lov af 23. Februar 1866. For-

saavidt Afgjorelsen af Sporgsmaalet om Hyren beror

paa Fortolkningen af den mellem Skipper og Mandskab

indgaaede Forhyringskontrakt, bor Skipperen, hvis han

har forsomt at oprette en saadan, betale efter Skibs-

folkenes Paastand, naar denne ikke kjendelig gaar

udenfor det, som efter Tid og Forhold kan anses for

at være billig Betaling, og naar han heller ikke kan

bevise, at de have ladet sig forhyre for en ringere Sum.

§ 40. Afmonstres Nogen af Mandskabet, enten

fordi Kontrakten er udlobet eller af andre Grunde,

saasom fælles Samtykke, Skibbrud, Opbringeise, Syg-

domstilfælde osv., bor Skipperen strax for Konsulen

gjore Anmeldelse herom, for at denne kan forsyne

Skibsbemandingslisten, der skal indeholde fuldstændig

Oplysning om Mandskabet, med den fornodne Paateg-

ning. I Tilfælde af Dodsfald har Skipperen desuden

til Konsulen at afgive den Afdodes Sofartsbog, der,

indeholdende en af Konsulen foretagen Bemærkning

med Hensyn hertil, er at indsende til Vort Udenrigs-

ministerium.

§ 41. Skulde et dansk Skib forulykke, strande

eller lide • Skibbrud, og dets Reder ikke har nogen

Befuldmægtiget der paa Stedet til at varetage hans

Interesse, da skal Vor Konsul, i hvis Distrikt et saa-

dant Tilfælde indtræder, med storste Omhu antage sig

Sagen, for, saavidt muligt, at redde Skib og Ladning.

Over Alt det, som** af begge Dele er bjerget, har han
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at optage et efter Stedets Skik og Brug indrettet In- 1868.

ventarium, hvoraf verificerede Gjenparter, saasnart ske 24. Marts

kan, skulle oversendes, én til Vort Udenrigsministerium

°g én til Rederen. For de til Bjergningen og Godsets

midlertidige Bevaring fornodne Omkostninger har han
at staa i Forskud, ligesom han skal sorge for, at de

Dele af det bjergede Gods, som vilde være Bedærvelse

underkastede, hvis de skulde h enligge indtil Rederens
Svar kunde indlobe, sælges ved offentlig Auktion,

hvilket ligeledes bor ske med det forulykkede Skib,

uaar dets Reparation enten skulde betragtes som umulig,

eMer dog, formedelst store Omkostninger eller megen

Tidsspilde, ufordelagtig for Ejeren. Dog bor, forinden

dertil skrides, en Synsforretning afholdes og Vurdering

foretages af kyndige Mænd, samt, om muligt, Ejerens

beslutning oppebies. Af de ved Salget indkomne Penge

hestrides Omkostningerne, og Overskuddet holdes til

Vedkommende Ejers Disposition, til hvem Konsulen
hor aflægge et specificeret og behorigen dokumenteret
^egnskab. Med det Gods, som maatte være bjerget i

ubeskadiget Tilstand, forholdes efter Ejerens Bestem-
melse. — lovrigt bor Konsulen i deslige Strandings-

totøælge rette sig efter de paa Stedet gjældende Love

°& ikke modsætte sig de Foranstaltninger, som træffes

fra (ivrighedens Side, forsaavidt denne i Lovens Medfor

tøaatte anse sig forpligtet eller berettiget til at befatte

Sl& nied Sagen. Skulde under Sagens Gang en Be-

fuldmægtiget fra Rederiet indfinde sig, som enten med
udtrykkelig Fuldmagt eller med de i hans Besiddelse

VflBrende Konnossementer og andre Bevisligheder maatte

dokumentere sig som antagen og beskikket til disse

Anliggenders Besorgelse, da har Konsulen at aflevere

hele Sagen til ham og\lade sig give formelig Kvittering

f°r aflagt Rede og Rigtighed, af hvilken Kvittering

bekræftet Gjenpart indsendes til Vort Udenrigsmini-

sterium.
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1868. III. Konsulernes Forretningsforelse.
Marts. § 42. For Konsulatets Anliggender skal Vor

Konsul være forpligtet til at fore tvende Journaler eller

Protokoller, en for Sager vedrorende den danske Skibs-

fart, og en anden for Rettergangssager og andre ved

Konsulatet forefaldende Begivenheder. — I den forst-

nævnte eller Skibsfartsjournalen indfores de Punkter,

hvorom Skipperen i Overensstemmelse med Bestemmel-

serne i §§ 30—34 baade ved Indgaaen til og ved Dd-

gaaende fra den paagjældende Havn har at afgive For-

klaring. — I den anden Protokol skal indfores nojagtig

Beretning om det ved Konsulatet Passerede, samt om

de efter denne Instruktions Bestemmelser Konsulen

forebragte og af ham behandlede Tvistigheder, krimi-

nelle Tilfælde, Sofolks Afskedigelse og Hjemsendelse,

Kontrakter, Legalisationer, Skibes Stranding, Dodsfald

og Afdodes Efterladenskaber, Skibes Kjob, Salg eller

Ombygning og forulykkede Sofolks Understottelse m. v.

— Af Skibsfartsjournalen samt af de fra Vice-Kon-

sulerne indkomne Beretninger uddrager Konsulen aar-

ligen en Generalskibsliste, som indrettes efter det denne

Instruktion under Bilag V vedfojede Schema og hvis

storst mulige Nojagtighed særligt indskjærpes Vor Kon-

sul, eftersom de fra Vore Konsuler indsendte Skibslister

benyttes til Udarbeidelsen af Oversigter over den danske

Skibsfart. Ligeledes forfattes ved hvert Aars Udgang

en summarisk Extrakt af Konsulatets anden Protokol

samt en saavidt muligt fuldstændig tabellarisk Efter-

retning om Stedets i det forlObne Aar havte Importer

og Exporter, ledsaget med oplysende Bemærkninger om

Konsulatdistriktets Handel og Industri og de Udsigter,

der kunde aabue sig til Fordel for den danske Handel

og Skibsfart i det tilstundende Aar. Samtlige disse

aarlige Lister og Extrakter indsendes til Vort Uden-

rigsministerium saa betimeligt, at de der kunne ind-

træffe i det seneste ved hvert Aars Marts Maaneds

Udgang. — For at komme til Kundskab om alle af
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Konsulen afgivne Indberetninger ere modtagne, er det 1868.

nodvendigt, at alle Breve og Beretninger, som afsendes 24. Marts,

til Vort Udenrigsministerium, forsynes med Lobenuramer

fra Nr. 1 ved hvert Aars Begyndelse og saa videre til

Aarets Udgang.

§ 43. Vi bemyndige herved Vor Konsul til at

beskikke Fuldmægtige eller saakaldte Vice-Konsuler i

saadanne i Nærheden af Konsulatets Sæde beliggende

hindre Havne, hvor slig Ansættelse for Vore handlende

°g sofarende Undersaatters Bedste maatte eragtes for-

boden eller gavnlig. Dog skal Konsulen være for-

pagtet til forud desangaaende til Vort Udenrigsmini-

sterium at indgive sit Forslag med Hensyn til den

Person, som han agter at beskikke, og fra samme

Ministerium afvente Samtykke til hans Forslag. —
Naar han har erholdt dette, bor Konsulen holde vaa-

8 ent Øje med, at den saaledes ansatte Vice-Konsul
noJe og troligen iagttager de Vore Konsuler i Almin-

delighed vedkommende Anordninger og Befalinger, især

^e i denne Instruktion anforte, hvilke af Konsulen be-

horigen bor bekjendtgjbres og hvis Efterlevelse bor
lndskjærpe8 ham, da Vor Konsul selv ved enhver fore-

kommende Klage eller Uorden skal hæfte og indestaa

sine Vice-Konsulers Opforsel og Forhold i den dem
betroede Post.

§ 44. Naar danske Sofolk eller andre af Vore

Undersaatter, som ved at fare med Skibe, der ere

forulykkede, ere satte i forarmet eller hjælpelos Til-

stand, henvende sig til Vor Konsul om Hjælp, skal

b&n være forbunden til at antage sig saadanne Vore
forladte Undersaatter og sorge for deres Forpleining,
ln dtil de kunne komme i Tjeneste eller bringes tilbage
tl l deres Hjem eller en anden Havn i Danmark. Over
^ e herpaa anvendte Omkostninger har Konsulen til

^°rt Udenrigsministerium at indsende specificeret og
med behbrige Kvitteringer bilagt Regnskab, hvis Godt-
SJorelse han kan forvente, naar det bliver befundet
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1868. rigtigt og deraf tillige kan ses, at fornoden Sparsomhed

:. Marts, er iagttaget. — Imidlertid kan han af Udenrigsmini-

steriet kun forvente de Omkostninger godtgjorte, som

anvendes paa danske Sofolk eller saadanne aldeles

hjælpelose Folk — Losgængere dog derfra undtagne —
der hverken selv have Evne til at bekoste deres For-

pleining og Hjemreise, ej heller have nogen Reder,

som er forpligtet til at sorge for dem. — Det ind-

skjærpes navnlig Vor Konsul at vaage over, at danske

Sofolk ikke afmonstres i en fremmed Havn, uden at

der af Skipperen — forsaavidt denne er dertil for-

pligtet — sorges for Midlerne til deres Hjemreise;

ligesom heller ikke Understottelse er at yde til saa-

danne Sofolk, som, efterat være afmonstrede og af

Skipperen have erholdt Midler til Hjemreisen, have

forodt disse.

§ 45. Over de Udgifter, Konsulen paa Embeds-

vegne har havt, saasom Portoen for modtagne og af-

sendte Embedsbreve, Betaling for befalet Anskaffelse

af trykte Sager, som ere indsendte til Vort Udenrigs^

ministerium, Udlæg til Understottelse af Nodlidende og

andet deslige, har Vor Konsul aarligt til Vort Uden-

rigsministerium at indsende Regning, som maa være

bilagt med de fornodne Bevisligheder, hvorefter det vil

blive ham meddelt, paa hvad Maade han har at ind-

drage Godtgjorelsen for sine Udlæg.

IV. Konsulat-Gebyrer.

§ 46. I Betragtning af de Vore Konsuler paa-

liggende Pligter og Forretninger tillade Vi dem allern.

af de i deres Konsulatdistrikts Havne, hvor en Kon-

sularembedsmand er ansat, ankommende danske Skip-

pere at lade sig betale fuldt Gebyr 6 Sk. R. M. for

hver Ton eller 12 Sk. for hver Kommercelæst af Skibets

Drægtighed efter respektive Nationalitets -Certifikatets

eller Maalebrevets Udvisende, naar Skibet baade losser

og lader i samme Havn; af Skibe, som kun losse eller
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kun lade, oppebæres halvt Gebyr. Derimod erlægges 1868.

intet Gebyr af Skibe, som alene anlobe en Havn, uden 24. Marts

der enten at lade eller at losse. — For europæiske

Havnes Vedkommende, som ere beliggende paa denne

Side af Cap Finisterre, er dog den ovennævnte almin-

delige Bestemmelse om Gebyret den Indskrænkning

undergivet, 1) at samme Skib i samme Havn i Åarets

Lob ikke har at erlægge mere end 3 fulde Gebyr,

samt 2) at naar det Gods, som et Skib paa dets Reise

til Bestemmelsesstedet losser eller lader i en Mellem-

navn, ikke for nogen af Delene bestuver mere end en

Tiendedel af Skibets Drægtighed, erlægges deri Mellem-

navnen intet Gebyr. Mængden af det i Henhold til

Foranstaaende lossede eller ladede Gods bestemmes efter

nvad Toldpapirerne paa Stedet, Konnossementet, Mani-

festet osv. udvise. I Mangel af saadanne Bevisligheder

angiver Skipperen paa Tro og Love, hvormeget der er

losset eller ladet. Reduktionen af det saaledes bestemte

Kvantum i Forhold til Skibets Drægtighed foretages

efter det almindelige danske Bestuvningsreglement, som
findes denne Instruktion vedlagt under Bilag VI. —
For Attestation af de Varefortegnelser og Sundheds-

beviser, hvormed Skibe, ligegyldigt fremmede eller

danske, der beseile Island og Færoerne, skulle være

forsynede, tilkommer der Vore Konsuler for hver Klasse

af disse Dokumenter et Gebyr af 3 Sk. pr. Ton eller

6 Sk. pr. Kommercelæst af Skibets Drægtighed. —
Endelig oppebæres for Attestation af Logbogen og for

Autorisation af ny Logbog de ovenfor i § 33 fastsatte

Gebyrer. - I de Havne, hvor Vicekonsuler ere an-

satte, tilkommer Halvdelen af de oppebaarne Gebyrer

Vicekonsulen, den anden Halvdel vedkommende Konsul.

Vi tilsige Vor Konsul, naar han efter allerunderd.

Pligt opfylder ej alene foranstaaende Instruktion, men
tillige de ovrige Anordninger og Befalinger, som maatte
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1868. blive ham tillagte, med Kgl. Naade at ville beskytte

24~
V

MartS
°^ ^aan(^bæve ham i de ham tilkommende Rettigheder

og Prærogativer efter Vore Traktaters Indhold og

Stedets Usancer.

Givet i Vor Hoved- og Residentsstad Kjobenhavn,

den 24. Marts 1868.

Anm. Enhver dansk Skibsforer kan paa Forlangende i Uden-

rigsministeriet erholde et Exemplar af denne Instruktion,

for at han noje kan være bekjendt med Graden og Om-
fanget af den Beskyttelse, som i fremmede Havne til-

kommer danske Sofarende hos de danske Konsuler.

24. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftsøvrigheden

i Island, angaaende Revisionen af den islandske

Psalmebog. Khavn den 24. Marts 1868. —
Isl. Kopib. 1868 Nr. 187. Ti&indi nm stjornarmålefni fslands

H, S. 497. '.^

I behgl. Skrivelse af 27. Novbr. f. A. have Hr.

Stiftamtro. og Deres Hojærv. andraget, at DHrr., for

at efterkomme et almindeligt Onske om, at et i Aaret

1861 særskilt udgivet nyt Tillæg til den islandske

evangelisk-kristelige Psalmebog maatte optages i denne,

have formaaet Provst og Domkirkepræst O. Pålsson,

samt Sognepræst til Kålfatjorn St. Thorarensen til

under Deres Tilsyn at foretage en Ordning af bemeldte

Psalmesamling, samt at gjore et Udvalg af nye Psal-

mer, hvorhos DHrr., i Betragtning af den ikke ube-

tydelige Tid og Uleilighed, som allerede er og endnu

vil være at anvende paa dette Arbeide, forinden det

fuldfores, have indstillet, at der af Stiftsbogtrykkeriets

Midler — paa hvis Forlag Psalmebogen agtes ud-

given, og som formentlig vil hoste Fordel heraf —
maa anvendes en Sum af 100 Rd. til Deling imellem

Provst Pålsson og Sognepræst Thorarensen som Ho-

norar for bemeldte Revisionsarbejde, medens DHrr.
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ikke onske Godtgjorelse for Deres Uleilighed i ora- 1868.

Meldte Henseende. Sluttelig have DHrr. andraget paa,
^24" Marts'

at Stiftsbogtrykkeriet maa bekoste Manuskriptets Ren-

skrivning.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og fojende Foranstaltning tjenstl. melde, at Mini-

steriet herved bifalder DHrr.'s Indstillinger.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 25. Marts.

over Island, ang. Sysselmanden i Gullbringu og

Kjosar Syssels Bopæl. Khavn den 25. Marts

1868. — Isl. Kopib. 1868 Nr. 790. Ti'oindi nm stjornar-

malefni Islands II, S. 497—98.

Med behgl. Skrivelse af 3. Januar sidsti. har Hr.

Stiftamtm. hertil indsendt et Andragende, hvori Syssel-

mand i Gullbringn og Kjosar Syssel Clausen i Be-
tragtning af, at den Bolig i Havnefjord, han fortiden

bytter, fra næstkommende Sommer af ikke længer

8taar til hans Raadighed, og der ikke er nogen anden

Passende Bolig for ham at finde paa bemeldte Han-
^elssted, anholder om, at det maa tillades ham at tage

BoPæl i Reykjavik.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at Mi-
nisteriet efter de oplyste særdeles Omstændigheder ikke

vil modsætte sig? at Sysselmand Clausen indtil videre
tager Bopæl i Reykjavik, dog under Betingelse af, at

nan lader Skibsklareringen i Havnefjord besorge ved
en paalidelig Mand.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 26. Marts.

°yer Islands Nord- og Ostamt, ang. uberettiget

Fiskeri inde paa Ofj orden. Khavn den 26. Marts

ii
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1868. 1868. — Isl. Kopib. 1868 Nr. 193. Ti'oindi um stjornar-

26 Marts m^enn" fslands II, S. 498—99.

I den i Gjenpart hoslagte Skrivelse har Byfoged

paa Akureyri og Sysselmand i Ofjords Syssel, St. Thor-

arensen, gjort Indberetning om, at Foreren af den

norske Skonnert * Aurora«, A, Johansen, i August

Maaned f. A. har drevet Sildefiskeri i Øfjorden dels

helt inde ved Laud, dels fra Baade, dels ved at trække

Fangsten iland, hvorhos bemeldte Embedsmand har

bemærket, at han, da ingen Lovbestemmelse haves om,

hvorledes en slig Overtrædelse bor straffes, har anset

det rettest, at henstille til Ministeriet at træffe de for-

nodne Foranstaltninger til Sagens Afgjorelse.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse for Sysselmand

Thorarensen, hvem det maatte tilkjendegives, at den

Forudsætning, hvorfra han er gaaet ud, at der ikke i

Lovgivningen er fastsat nogen Straf for slige Lovover-

trædelser, er feilagtig, idet Frdg. 13. Juni 1787 I § 2

og 4, der forsaavidt maa anses gjældende endnu, be-

stemmer Konfiskation af Skib og Varer som Straf for

ulovligt Fiskeri, tjenstl. melde, at Jusitsministeriet i

Dag har tilskrevet Udenrigsministeriet om at soge den

norske Regjering forraaaet til at opfordre fornævnte

Skipper til godvillig at erlægge en arbitrær Bode paa

50 Rd. for den af ham begaaede Lovovertrædelse.

26. Marts. Bekj endtgj drelse ang. gj ensidig Anerkj endelse

' af det i Danmark og Storbritannien gjældende

Skibsmaal. KjObenliavn den 26. Marts 1868. —
(Udenrigsminist.). Depart. Tid. f. 1868 S. 243-44. Algreen-

Ussings Lovs. 1868 S. 42.

Ifolge Overenskomst mellem den kgl. danske hg

den kgl. storbritanniske Regjering om gjensidig Aner-

kjendelse af det i de respektive Stater gjældende Skibs-
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,lla al, har den kgl. storbritanniske Regjering fra 1. d.

tø« at regne anordnet, at de her i Landet i Overens-

stemmelse med Reglerne i Lov af 13. Marts f. A. om
Skibes Maaling foretagne Maalinger af danske Skibe
a«erkjendes i britiske Havne. Som Folge heraf ville

Skibe, forsynede med Nationalitets- og Registrerings-

certifikater, udstedte i Henhold til Lovene af 13. Marts

^ A. om danske Skibes Registrering og Skibes Maaling,

ikke være Ommaaling underkastede i britiske Havne,

skulle i disse paa samme Maade, i samme Ud-
strækning og for samme Ojemed, hvori den i britiske

Skibes Registreringscertifikater anforte Tonsdrægtighed

kommer i Betragtning for disse Skibe, blive ansete for

at være af den i det danske Certifikat anforte Tons-
dr*gtighed.

Ovenstaaende bringes herved til offentlig Kundskab.

26

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 27

Island, ang*. Benyttelsen af forgiftede Pro-

jektiler ved Hvalfangsten under Island. Khavn

27. Marts 1868. — Isl.Kopib.1868 Nr.196. Ti'b.

*m stjornarmalefni fslands II, S. 499—510 (med de til Skriv,

trende Bilag).

I Anledning af en i det i Reykjavik udkommende
Bla

<* "frooolfar« Nr. 7—8 af 23. Decbr. f. A. ind-
rykket Bekjendtgjorelse fra det danske Fiskeriselskab,

hvilken dette i indeværende Aar agter at anvende
Saadanne Skud til at dræbe Hvalerne, der gjore dem
^kikkede til at tjene til Fode for Dyr og Mennesker,
v°rfor ogsaa Alle og Enhver advares imod at benytte

^
e saaledes dræbte Hvaler, der maatte opdrive paa

^sten, har Hr. Stiftamtm. i behgl. Skriv, henholdsvis
af

29- og 30. Decbr. f. A. henstillet til Ministeriet, at
^er træffes Foranstaltning til at sikre den islandske

kystbefolknings Liv og Sundhed imod den Fare, der

XX. B. 4
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1868. synes at kunne true samme, hvis det er bemeldte

27. Marts. Selskabs Hensigt at dræbe Hvalerne med forgiftede

" ^ Vaaben.

Efter at Ministeriet i denne Anledning havde ind-

hentet den i Gjenpart hoslagte Erklæring fra det danske

Fiskeriselskab af 7. f. M„ der gaar ud paa, at Sel-

skabet ikkun for det Tilfælde, at alle andre Midler til

at opnaa et heldigt Resultat af Hvalfangsten svigte,

havde til Hensigt at anvende Projektiler opfyldte med

Gift, og saafremt det ved Forsog paa Dyr maatte vise

sig, at det var forbundet med Fare at nyde Kjodet af

saaledes dræbte Hvaler, vilde Selskabet afstaa fra at

dræbe disse med Gift, erhvervede man den i Gjenpart

ligeledes hosfolgende Betænkning over Sagen fra det

kgl. Sundhedskollegium, der har opfordret Regjeringen

til at gjore, hvad der staar i dens Magt, til at for-

hindre, at den omhandlede Jagtmaade udoves i Far-

vande, hvorfra dode Hvaler kunne forventes at opdrive

paa beboede eller særlig paa Islands Kyster, idet be-

meldte Kollegium ansaa Nydelsen af Kjodet af saa-

ledes dræbte Hvaler for meget farlig, og finder det af

Fiskeriselskabet gjorte Tilbud om forst at anstille Forsog

i bemeldte Henseende ikke tilstrækkeligt betryggende.

Idet Justitsministeriet gjorde det danske Fiskeriselskab

bekjendt med den af Sundhedskollegiet ytrede Anskuelse

i denne Sag, bemærkede man, at man ikke paatvivlede,

at Selskabet deri vilde finde Opfordring til at afstaa

fra at benytte forgiftede Projektiler ved Hvalfangsten

i Farvandene omkring Island. Fiskeriselskabet har

imidlertid i Gjensvar herpaa i den i Gjenpart vedlagte

Skrivelse af 22. f. M. erklæret ikke at kunne finde sig

foranlediget til paa Sagens nuværende Standpunkt at

opgive de af samme bebudede Forsog i den ommeldte

Retning, og henholdt sig til sit i fornævnte Skrivelse

af 7. næstforhen givne Tilsagn. Efter at Ministeriet

endelig havde givet det kgl. Sundhedskollegium Lei-



27. Marts.

Justm. Skriv. ang. Hvalfangsten under Island. 51

lighed til at ytre sig over det af Fiskeriselskabet i 1868.

denne Henseende Fremforte, og bemeldte Kollegium i

Anledning heraf i den i Gjenpart hosfolgende Skrivelse

af 14. d. M. havde meddelt, at Samme ikke deri har

fundet nogen Anledning til at forandre sit tidligere

Standpunkt, har man under D. D. forlangt General-

prokurorens Betænkning om, hvorvidt og eventuelt i

hvilket Omfang Regjeringen maatte antages at være

bemyndiget til at forbyde det danske Fiskeriselskab at

anvende den ovenomhandlede Fangstmaade.

Idet man ikke har villet undlade forelobig at med-

dele Hr, Stiftamtm. Foranstaaende, hentiller man til

Dem, om De maatte finde Anledning til at bringe Ind-

holdet af ovennævnte Erklæringer til almindelig Kund-

skab.

Lov ang. en forelobig Bevilling for Finans- 28. Marts,

aaret 1868—69. Khavn den 28. Marts 1868. —
Dep. Tid. f. 1868 S. 275-76; Algreen-Ussings Lovsaml. 1868

S. 42—43; Tioindi nm stjomarraålefni fslands II, S. 510.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

gende Lov:

§ 1. Indtil Behandlingen af det Rigsdagen fore-

lagte Forslag til Finanslov for Finansaaret fra]. April

1858 til 31. Marts 1869 er tilendebragt, og senest

indtil 1. Maj d. A. bemyndiges Regjeringen til fore-

lobig at afholde de nodvendige lobende Udgifter efter

de hidtil gjældende Regler, dog at de Hovedsummer

og særskilte Poster, som ere opforte i bemeldte Lov-

forslag, ikke overskrides, samt til at opkræve de be-

staaende Skatter og Afgifter.

§ 2. Denne Lov træder i Kraft den 1. April

1868.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

4*
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1868.

28. Marts

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

• Islands Nord- og Ostamt, ang. Foranstaltninger

til Fremme af Rogt og Pleje af Kreaturerne.

Khavn den 28. Marts 1868. — isi. Kopib. 1868 Nr.

201. Tffcindi um stjornarmålefni fslands II, S. 511.

I behgl. Skrivelse af 16. Oktbr. f. A. har Hr.

Amtra. andraget, at De i de senere Aar ved forskjellige

Foranstaltninger 1
) har sogt at tilvejebringe en bedre

Rogt og Pleje af Kreaturerne i det Dem betroede Amt,

og navnlig at bevirke, at Kreaturholdet om Efteraaret

paa en fornuftig Maade reguleres efter de indsamlede

Hoforraad, for at undgaa Folgerne af Fodermangel,

men at disse Foranstaltninger have vist sig frugtesløse,

og at De derfor i afvigte Efteraar ved Skrivelser til

samtlige Sysselmænd har indskjærpet Plak. 29. Avgust

1862 om Straffen for Dyrplageri, og ladet bekjendt-

gjore, at Enhver, der i den kommende Vinter og for

Eftertiden formedelst et ufornuftigt Kreaturhold kom-

mer i Fodermangel og enten sulter sine Kreaturer ihjel,

eller nedslagter dem udtærede af Fodermangel, uden

Skaansel vil blive sat under Tiltale for Dyrplageri,

hvorhos De har henstillet til Sysselmændene, om der

ikke maatte være Anledning til paa lovlig Maade at

umyndiggjore de Individer, der nyde Understøttelse af

Fattigvæsenet, og som ikke ville adlyde Repstyrernes

Raad med Hensyn til Kreaturholdet. Og har De slut-

telig udbedt Dem Ministeriets Ytringer med Hensyn til

disse Foranstaltninger.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning tjenstl. melde, at ligesom Ministeriet maa finde

det blottet for enhver Grund, at anvende de i Plak.

29. Avgust 1862 indeholdte Bestemmelser paa de her-

J
) Se herom Tibindi um stjornarmålefni Islands II, S. 511-13

i Note.
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omhandlede Tilfælde, saaledes kan man ikke andet end 1888.

aldeles misbillige Hr. Amtmandens nysantydede Hen-
-, « m ^T"

. < t
lo. jviarts.

stilling til Sysselmændene om Umyndiggjorelse af de

af Fattigvæsenet understøttede Personer, der sætte sig

udover de dem af Repstyrerne meddelte Raad med
Hensyn til Kreaturholdet.

Lov ang. fremmede Skibes Adgang til Fragt- 17
- APriL

fart imellem islandske Havne indbyrdes saavel

som mellem Island og Danmark. Khavn den

17. April 1868. - Isl. Forest. og Resol. Protok. 1868

N*. 9. Dep. Tid. 1868 S. 321; Algreen-Ussings Lovsaml. for

1868 S. 91-92; Tioindi um stjornarmålefni fslands II, S.514. 1

)

Log um ao utlendum skipum veroi gefinn kostur

a ao flytja vorur hafna å milli å Islandi og milli Is-

tands og Danmerkur.

Vjer Kristjån hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

RikisJ)ingio hefir fallizt å log j^essi, og Vjer staofest

Wu meo sam^ykki Voru:

Stjorninni skal heimilt, ef ab jafurjetti kemur å

Ul oti, ao leyfa skipum ur utlendum rikjum, sem hafa

^°rrjettindi i verzlunarvioskiptum sinum vio Danmorku,
a& flytja vorur hafna a milli a Islandi an tillits til lesta-

ta>ls jDeirra og eins milli Islands og konungsrikisins —
ao Færeyjum meotoldum — fram og aptur; skal samt

g&tt hinna almennu åkvaroana, sem gilda um slikar

siglingar.

l

) Til nærmere Oplysning om Sagen kan efterses: Dep. Tid.

f. 1868 S. 148 49 ; Ti'bindi um stjornarmålefni fslands II,

S. 514-16; Tio. fra alf), fsl. 1867 I, S. 15-17 og 28-

31 og II S. 152—53, 221 og 249-50; samt Rigsdagstid. 1867,

Forh. i Landsth. S. 1656-57, 1696, 1795-96, 1900, og

Forh. i Folketh. S. 4223, 4379, 4668, Tillæg A S. 1975-

76, 2387-88.
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1868. Eptir {>essu eiga allir hlutaoeigendur sjeraohegoa.

17~April
— Gefio i Vorum konanglega aosetursstao Kaupmanna-

hofo, 17. dag aprilmånaoar 1868.

Lov angaaende fremmede Skibes Adgang til Fragt-

fart mellem islandske Havne indbyrdes saavelsom mellem

Island og Danmark.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

folgende Lov:

Regjeringen bemyndiges til under Forudsætning af

Gjensidighed at indromme fremmede, i Henseende til

deres Handelsforhold til Danmark privilegerede Staters

Skibe uden Hensyn til deres Drægtighed at gaa i

Fragtfart saavel fra Havn til Havn i Island som mellem

Island og Kongeriget — derunder indbefattet Fær-

iierne — og omvendt, dog at de almindelige for saadan

Fart gjældende Bestemmelser iagttages.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjobenhavn den 17.

April 1868.

17. April. Plakat ang. Udredelsen af Omkostningerne ved

Fattiges Flytning. Khavn den 17. April 1868. —
lsl. Forest. og Resol. Protok. 1868 Nr. 8. Dep. Tid. for 1868

S. 884—85; Algreen-Ussings Lovsaml. 1868 S. 96—97; Tioindi

urn stjornarmålefni fslands II, S. 516—17.
J

)

r

O pib brjef handa lslandi um })a&, hvernig borga

eigi kostnab J)ann, er ris af flutningi å Jjurfaraonnum.

*) Til nærmere Oplysning om Sagen kan efterses: Dep. Tid.

f. 1868 S. 881-84 og 885-87; Tioindi um stjornarmålefni

fslands II, S. 517—19, samt Tioindi fra alj). fsl. 1865 I,

S. 155-57 og II, S. 213; og 1867 I, S. 243— 56, 286—305,

og II, S. 154-58, 320-23, 326—27 og 381-87.
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Vjer Kristjån hinn Niundi &c. Gjoruin kunnugt: 1868*

Eptir ab Vjer hofum meotekio |)egnlegt ålitsskjal Vors 17. April,

triia aljringis um frumvarp, sera fyrir pab hefir verib

lagt, til opins brjefs handa Islandi um J>ab, hvemig

borga eigi kostnab |)ann, er ris af flutningi a }>urfa-

monnum, bjobum Vjer og skipum fyrir å j^essa leib:

1. gr. |>egar å ab flytja Jmrfamenn hreppa å milli

i somu syslu, skal s^slumaburinn eptir reikningum [>eim,

er hann fær fra hlutabeigandi hreppstjérum, og leggar

sjålfar lirskurb å, jafna nibur kostnabi })eim, sern gengib

hefir til flutningsins, å alla hreppaua i syslunni eptir

tola tiundarbærra lausafjarhundraba hvers hrepps, og

skal siban gjalda hluta Jmnn, sem kemur å hvern hrepp,

ur fåtækrasjobi hans. Sje nokkur 6ånægbur meb nibur-

jofuun syslumannsins, getur harm kært t)ab fyrir amt-

manni, og skal standa vib urskurb l>ann, sem hann

kggur a målib. Sje kaupstabur i syslunni, å s\slu-

niabur ab senda amtmanni skyrslu um upphæb kostn-

abarins til flutningsins , åbur en hann jafaar honuni

nibur a hreppana, og skal amtmabur [>å leita ålits

bæjarstjornarinnar um målib og åkveba siban, hversu

^ikill hluti kostnabarins eigi ab koma å kaupstabinn,

°g skal Jdvi næst gjalda |)enna hluta ur (bæjar-

sj6bnum.

2. gr. Sje a l)urfamabur fluttur landveg syslna å

eba um fleiri syslur, skal hver sysla um sig borga

baun kostnab, sem leibir af flutningi })urfamannsins, i

sJTslunni. Sje jrørfamaburinn aptur å raoti fluttur sjo-

Veg syslna a milli, skal kostnabinum skipt jafnt nibur

a syslur f>ær, sem i hlut eiga |>eim hluta kostnabarins,

er kemur a hverja s^slu, skal siban skipt nibur å sveit-

Irnar samkvæmt J)vi sem fyrir er mælt i 1. grein.

3. gr. |>etta opnå brjef oblast lagagildi 1. julim.

1868, og skal næstsibasti libur 8. greinar i reglugjorb

8
- januarmån. 1834 fra pvi ur logum numinn.
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1868. Eptir })essu eiga allir hlutaoeigendur sjer {Degnlega

17. April. a5 heg&a. — Gefio i Vorum konunglega aosetursstao

Kaupmannahofn, 17. dag aprilmån. 1868.

Plakat for Island, angaaende Udredelsen af Om-
kostningerne ved Fattiges Flytning.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

! over et samme forelagt Udkast til en Plakat for Is-

land ang. Udredelsen af Omkostningerne ved Fattiges

FJytning, byde og befale Vi, som folger:

§ 1. Naar Fattige flyttes fra en Rep til en anden

inden samme Syssel, skal Sysselmanden efter de fra

vedkommende Repstyrere modtagne og af ham deci-

derede Regninger fordele de til Flytningen medgaaede

Udgifter paa samtlige Sysselets Reppe efter Antallet

af de tiendebare Losegodshundreder i hver Rep, hvor-

efter den paa hver Rep faldende Andel udredes af

sammes Fattigkasse. Klager over den af Sysselmanden

saaledes foretagne Fordeling kunne indbringes for ved-

kommende Amtmand, ved hvis Resolution i saa Hen-

seende det endelig har sit Forblivende. Ligger der en

Kjobstad i Sysselet, har Sysselmanden, forinden For-

delingen mellem Reppene foretages, at gjore Indberet-

ning om Belobet af Omkostningerne ved den stedfundne

Flytning til vedkommende Amtmand, som efter derom

at havd indhentet Erklæring fra Kommunalbestyrelsen

bestemmer, hvilken Andel Kjobstaden skal tage i Be-

lokets Udredelse, hvorefter denne Andel afholdes af

Kæmnerkassen.

§ 2. Sker Flytningen tillands fra et Syssel til

et andet eller gjennem flere Sysseler, bærer hvert af

disse for sig de Omkostninger, som Flytningen gjennem

samme medforer. Sker Flytningen fra et Syssel til et

andet derimod soværts, bor Omkostningerne deles lige

mellem de paagjældende Sysseler. Den paa hvert Syssel
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faldende Andel af bemeldte Omkostninger bliver der- 1868.

efter at fordele paa de enkelte Fattigdistrikter over- - yf'j^
istemmende med Reglerne i § 1.

§ 3. Denne Plakat træder i Kraft den L Juli

1868, og ophæves fra sarame Tid det næstsidste Punk-
tUm i § 8 i Reglement af 8. Januar 1834.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjoben-
havn den 17. April 1868.

Kapitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords 20. Aprii.

Sysseler i Islands Nord- og Ostamt fra Medio

Mai 1868 til samme Tid 1869. Akureyri den 20.

APril 1868.

Verolagsskrå, sem gildir i Hunavatns og Skaga-

Qaroar syslum fra mibju mai-manaoar 1868 til jafn-

lengdar 1869.

1.

2.

A. Fribur peningur.
* hundrab:
* kyr i fardogum, ekki yngri en
PSevetur og ekki eldri en 8
vetra, sem beri fra mibjum ok-
^°ber til novemberloka

fc* ekki yngri en tvævetrar
°g ekki eldri en 6 vetra, lobnar
°g lembdar i fardogum 1868,

3 6 hver å
sauoir å hausti, [)rjevetrir eba

4 ^ eoa 5 vetra, hver å

5! 12
Sau^ir å hausti toævetrir —

6* o — veturgamlir —
7'
iq

®r a hausti geldar —
8. i

~\ ~~ mylkar —
aourbarhestur 1 fardogum,

tammn,
ekki yngri en 5 vetra

9. 90
g

-i •

eldri en 12 vetra
' *

*

alnir: 1 hryssa jafngomul . .

rikis-

mynt.
hundrab. alin.

rd. sk. rd. sk. I sk.

44 42 44 42 35Va

6 372 36 21 29

7 21 43 30 34V2
5 71 45 88 3672

4 44 53 48 43

5 33 42 72 34

3 60 36 24 29

18 10 18 10 147a

13 85 18 49>/a 15
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1868.

20. April. rikis-

raynt.
hundrab. alin.

B. Ull, smjor og tolg.

1 hundrab:
10. 120 pund af hvitri ullu, vel

fweginni 1 pund å

11. 120 pd. af misl. do. do. —
12. 120 pd. af suru smjori,

vel verkubu —
13. 120 pd. af tolg, vel bræddri —

C. Tovara af ullu.

1 hundrab:
14. 30 pd. hespugarns, og sje 3, 4,

5 eba 6 hespur i pundi, haldi

hver 11 skreppur, en hver skreppa
44 [>ræbi 1 pund å

15. 60 por eingirnissokka, 1 par å

16. 30 — tvinnabands gjaldsokka,

1 par å

17. 120 por tvfyumlabra sjovetlinga

1 par a
18. 20 eingirnis peisur . . . hver å

19. 15 tvinnabands gjaldpeisur —
20. 120 alnir gjaldvobar vabmals

ålnar breibs 1 alin å

21. 120 ålnir gjaldvobar- einskeptu,

sem er alin eba 5 kvartil å
breidd 1 alin å

D. Fiskur.

1 hundiiib:

22. 6 vættir af saltfiski. . 1 vætt a
23. 6 — af horbum fiski —
24. 6 — af småfiski . .

-—

25. 6 — af isu —
26. 6 — af håkarli hertum —

E. L y s i.

1 hundrab:
27. 1 tunna hvallysis . . 8 pottar a
28. 1 — håka'rlslysis —
29. 1 — sellysis ... —
30. 1 — {>orskalysis —

F. Skinnavara.

1 hundrab:
31. 4 fjorb. nautskinns . . 1 fjorb. å

32. 6 — kyrskinns . .
—

33. 6 — hrossskinns .
—

34. 8 — saubskinns, af

tvævetrum saubura og
eldri —

rå.

4
5
5
5

4

1

1

1

1

5
4
3

sk. vd. sk. sk.

34Va 43 12 34V»
25 31 24 25

ij\J Uv

20 25 u 20

32V2 20
u

30
1

16

37 11 54 9

9V» 11 84 9V*
72 15 1 12
93 14 51 ll 1^

57 j

/2
71 84 57Va

43V> 54

48
43
34
13

52»/2

44 1

/

67

71V 2

45

54»/2

73
72

G5

27
32
32
30
27

21
25
26
22

22
28
22

21

36 43 1
/

n

66
12
78
27

26
54
48

40

21 J
/2

26
257*
2472
22

9172 1772
45 2072

1672 21
1772

18
23
18

17
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1 hundrab:
35. 12 fjorb. saubskinns af

am og veturg. sauoum, 1 tjorb. å
36. 6 fjorb. selskinns ... —
37. 240 lambskinn (vorlamba), einlit,

hvert å

G. imislegt.

1 hundrab:.
38. 6 pund af æbarduni, vel hreins-

ubura 1 pund å

39. 40 pund af æbarduni, ohreins-

ubum 1 pund å
40. 120 pund af fuglafibri, 1 fjorb. å

41. 480 pd. af fjallagrosura —
42. 5 ålnir: 1 dagsverk um heyannir
43. — 1 lambsfobur

Mebalverb å hverju hundrabi
og hverri alin i fyrtoldum landaurum,
verbur

:

Eptir A. eba i fribu

— B. — i ullu, smjori og tolg
— C. — i ullar to-voru .

— D. — i fiski

— E. - i lysi

— P. — i skinna-voru . .

En mebalverb allra landaura
samantalib

og skipt meb 6, synir mebal-
verb allra mebalverba

Fribriksgåfu 20. dag aprilmånabar 1868.

I umbobi herra biskupsins

Havstein. Daniel Halldorsson.

rikis-

mynt.
hundrab. alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

1 81 22 12 17Va
4 44 26 72 21 V*

• 6V2 16 24 13

5 67 34 18

1

2

1

52 30 48 24V2
n 1 »

92 1
/« » 18 l

/»

1 95 n M 38

37 64 30
32 48 26
28 48V2 23
29 94 24
23 87 19
22 80 l

/a
-1

1 1 ( r

I8V2

175

29

38

22 1
/«

140V2

23V2

1868,

Kapitelstaxt for Ofjords og Thingo Sysseler 20. ApriL

samt Akureyri Kjøbstad i Islands Nord- og Ost-

amt fra Medio Mai 1868 til samme Tid 1869.

Akureyri den 20. April 1868.

Verbl agsskra, sein gildir iEyjafjarbar og J)ing-

eyjar syslura, og i Akureyrar kaupstab, fra mibju mai-

månabar 1868 til jafnlengdar 1869.
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1868. rikij

20. April.
rd -

——w A. Nr. 1 J
) 44

- 3 7

- 4 5

- 5 4

- 7 3

- 8 ...... 20

- 9 16

B. Nr. 10

- 11

- 12

- 13

C. Nr. 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 20 »

- 21 ..... . -»

D. Nr. 22 5

- 23 5

- 24 4

- 25 4

- 26 4

B. Nr. 27 1

-28 1

- 29 1

- 30 1

F. Nr. 31 5

- 32 4

- 33 3

- 34 .... 2

- 35 1

- 36 4

- 37 .

nynt. hundrao. alm.

sk. rd. sk. sk.

12 IO1*3
ri

1

4

35 J
/a

26 Q7o/ oU 30

18 A Q4o 1 oLå
riT^ Atfl É

343
/a

64V2 /I Pi40 Q£OO 36Va

12 4Q 4ft4o 39 J
/a

44 4o £404 35

36- QQOO 70il 27

39 Zv) QQoy I6V4

77 22 38Va 18

34 Va 43 12 34Va#
Q1 QAo4 25Va

24 oU 24

19Va QA OO 19 3
/a

i)

31

n

1 Qiy Q£OO

1)

15Va

36 '/* li QQ 9

lo QAo4 13 J
/a

92 1 QId lo 15»/a

457a IU72 17Va

48 DU 48
4444 onOO 35 3

/a

57 QQ 04 27

21Va Q1ol OO 25

93 OQ 70
iO 24

43 <£0 OO 2IV2
17 9*S 20

2b IQ 15

68Va O^ £71 L0< A
/2 20V2

60 94. OO 19 J

/ 2

42 91 *404 17

53 OO11 OA 18

67 9R lo 22Va

72 22 48 18

68 21 64 17 J
/a

93Va 23 66 19

87 29 42 23Va

6 15 12

*) Rubrikerne ere fuldstændig gjengivne i den foran trykte

Kapitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords Sysseler.



Kapitelstaxt for Ofjords og Thingo Syssel er. 61

rikismynt. hundrab. alin. 1868.
rd. sk. rd. sk. sk. *

O. Nr. 38 5 87 35 42 287a 20. April.

— 39 1 21 48 72 39

— 40 3 1472 37 78 30

— 41 h 59 29 48 237*

— 42 90 * i 18

— 43 1 94 • - 38

Me&alverb å hverju hundraoi og hverri alin i

nefndura landaurum ver&ur:

Eptir A, eba i friou 37.741
/* 30

— B, — i ullu, smjori og tolg . . 32.33 26

— C, — i tovoru af ullu 27.59 22

— D;—- i fiski 29.28 23*/a

— E, — i tysi 22.65 18

— F, — i skinnavoru 23.23 I8V2

En me&alvero allra landaura saraan-

tal» 172.9072 138

og skipt me& 6 synir

mefcalverb allra mefcalverfca 28.79 23

Fribriksgåfu 20. dag aprilmånabar 1869.

I urabobi herra biskupsins

Havstein. Daniel Halldorsson.

Kapitelstaxt for Nordermula og Sondermula 20. April.

Sysseler i Islands Nord- og Ostamt fra Medio Mai

1868 til samme Tid 1869. Akureyri den 20. April

1868.

VerMagsskrå, sem gildir i Norcmrmula og Sufcur-

mula syslum fra mioj u mai-månafcar 1868 til jafn-

leQgdar 1869.

rikismynt. hundraft. alin.

rd. sk. rd. sk. sk.

A
- Nr. li) 38 31Va 38 31/ 1

* 'SO
1
fa

. — 2 6 39 38 42 31

*) Rubrikerne findes fuldstændig gjengivne i den foran S. 57-9

trykte Kapitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords Sysseler.
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1868.

20. April.
A. Nr. 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

B. Nr. 10

- 11

- 12

- 13

C. Nr. 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

D. Nr. 22

- 23

- 24

- 25

- 26

E. Nr. 27

- 28

- 29

- 30

F. Nr. 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

G. Nr. 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

• 5

rikismynt. hun drab.

rd. sk. rd. sk. sk.

7 9 42 54 34

5 64 45 32 36 Va

4 20 50 48 107a

5 48 J
/a 44 4 35

4 33
/2 40 35 327a

21 90 21 90 177a

17 46Va 23 30 187a

» 35Va 44 36 35Va

26 32 48 26

D 28 35 D 28

» 20 25 20

u B * I

» 32 20 16

») 53 16 54 13

11 14 3
/a 18 12 147a

1 2 20 40 167a

1 72 3
/a 26 317* 21

» 627a 78 12 627a

II 5CV* 63 12 50Va

5 18 31 12 25

5 74 34 60 27Va

5 61 33 78 27

4 35Va 26 21 21

3 85 23 30 18Va

1 4 15 60 127a

1 63 J
/a 24 88 J

/a 20

1 37'/* 20 827a 16Va

1 33 20 15 16

5 37 21 52 17

4 47 26 90 217a

3 567a 21 57 17

2 34 18 80 15

1 637a 19 90 16

4 47 26 90 21Va

1 6 15 i) 12

6 17 37 6 29V»

i) » 1 o ft

3 817a 46 18 37

» 70 35 n 28

1 11 • 21Va

1 75 • • 34
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MeSalverb å hverju hundrabi og hverri alin i 1868.

nefndum landaurum verbur:
"^O^Aprn"

Eptir A, eba i fribu
38.30

30V2

— B, — i ullu, smjori og tolg . . 34.21 2%1k
— C, — i tovoru af ullu 34.64 27^2
•— D, — i fiski 29.78V2 24

— E, — i lysi 20.37V2 I6V2

— F, — i skinnavoru 21.51 17

En mebalverb allra' landaura sanian

talin : 178.90 143

og skipt meb 6 synir

mebalverb allra mebalveroa 29.79 24

Frioriksgåfu 20. dag aprilmanabar 1868.

I urabobi herra biskupsins

Havstein. Daniel Halldorsson.

Finanslov for Finansaaret fra 1. April 1868 30. Aprii.

til 31. Marts 1869. Amalienborg den 30. April

1868. — Dep.Tid. f. 1868 S. 673—704, 737-768 og 797-

8l5; Algreen-Ussings Lovsaml. 1S68 S. 115—215. - Uddrag.

Vi Christian den Niende &c. G. V. : Rigsdagen
har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

øgende Lov:

Kap. I. (Indtægt):
§8.

Special- • Hoved-
a t i , summer. summer.A - Island. Rd. /S Rd. /$

!• Almindelige Indtægter:
a

* Afgifter* af Arv op overdragne

Ejendomme 1480
b

* Gebyrer for Bevillinger og Be-

stallinger 480
c

- Rangskat 500
2460

. —
At overfore . . . 2460
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Iggg Spocial- Hoved-
* summer. summer.

30. April. Ed. /$ Rå.
fi-

Overfort .... 2460

2. Særegne Indtægter:

a. Sysselernes Forpagtningsafgifter 2660

b. Laugthingsskriverlon 32 6

c. Adminstr. Mandtalsbogsintrader 870

d. Kongetiende
.

3775

e. Laugmandstold 370

f. ( Afgifter af den island-

ske Handel .... 12200 Rd.

— af Postdampskibet 1572 —
13772

g. Indtægter af det kgl.

Jordegods 15730Rd.

Heri fragaar:

Administrationssalærer, Sa-

lærer til Præster, Refu-

sion af Althingsomkost-

ninger m. m 4160 —
11570

h. Forpagtningsafgift 94

i. Afgift af Jorden Belgsholt m. m. 100

k. Tilfældige Indtægter 800

3. Afdrag paa Kjobesumrner for

solgt Jordegods og Ejendomme, samt

Renter af de i de solgte Ejendomme

indestaaende Salgskapitaler

:

a. Renter 190

b. Afdrag 80

34043 6

270
4. Tilbagebetaling af Laan og

foreskudte Summer

:

a. Refusion af Althingsomkostninger 6930

b. Andre Tilbagebetalinger 972 15— ?902 15

lait 44675 21
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Kap. II. (Udgift): 1868.

§20 30. April.

VI. Island: .

a. Udgifter, Justisministeriet Hoved-

vedkommende: Rd. /$ Rd. £
1. Lonninger . 23565.

Tillæg efter

Sædomskriv-
ning .... 2781. 48

. 26346. 48

2. Kontorhold m. v. ... 3250.
3. Andre Udgifter 3129. 32

32725 80

b. Udgifter, Ministeriet for Kirke-

og Undervisningsvæsenet vedk.

:

1. Lønninger . 14108. 32
Tillæg efter

Sædomskr. . 1860. 16
15968 48

2. a. Til Inspektion 300 Rd.
b. Til Assistance 800—
Tillæg efter Sæd-
omskrivning . . .112 —

1212

3. Andre Udgifter til Geist-

ligheden 1918 72
4. Andre Udgifter til det

lærde Skolevæsen , . . 8084
27183 24

c. Uforudsete og tilfældige Udg. . 4000
63909 8

VIII. Til en Dampskibsforbin-
dels mellem Kjobenhavn, Island og
Færoerne:

a » Godtgjorelse for Postens Be-
fordring (for ét Aar) 15000

b. Erstatning for udlagt Læste-
afgift af Postdampskibet ... 4716

19716

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

XX. B. 5



66 Certeparti ang. Befragtning af et Postdampskib.

1868. Gerteparti ang. Befragtning af et 1ste Klasses

i. Maj. Skruedampskib som Postdampskib mellem Ej oben-

havn, Færoerne og Island. Khavn den 1. Maj

1868. — (Se Ti'fcindi um stjornarmålefni fslands II, S. 520—

524.)

il Maj. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

og Amtmændene i Island, hvorved fremsendes Ge-

neraldirektoratet for Skattevæsenets Cirkulære af

7. Sept. 1867 Skibsmaalingen vedrorende. Khavn

den 11. Maj 1868. — Isl. Kopib. 1868 Nr. 306. T1&-

indi um stjornarmålefni fslands II, S. 524—26.

Ved hoslagt at fremsende 3 Expl. af et af General-

direktoratet for Skattevæsenet under 7. Septbr. f. A.

udstedt Cirkulære, Skibsmaalingsvæsenet vedkommende,

skulde man tjenstl. anmode Hr. (Tit.) om behgl. at

ville tilstille Byfogden i Reykjavik og Sysselmanden

paa Vestmannoerne (Sysselmanden i Snæfellsnes Syssel

og Byfogden paa Isafjord) (Byfogden paa Ofjord og

Sysselmanden i Sondermula-Syssel) hver 1 Expl., idet

man med særligt Hensyn til Beregningen af Gebyr for

Udfærdigelsen af islandsk Sopas navnlig maa bede Ved-

kommendes Opmærksomhed henledet paa de i Cirku-

læret under Litr. 1. og m. givne Forskrifter.

[Bilag.]

Uddrag af Cirkulæret.

1.

Omsættelse af Tons-Drægtighed til Kommercelæste-

Drægtighed.

XVII. a) Ved alle Afgiftsberegninger omsættes

Tons-Drægtighedens Hundrededels-Brok til Brok-Tons

paa folgende Maade:
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Alle Hundrededels-Broker, som ere mindre end 1868.
26
/ioo Ton, bortkastes (for meget smaa Baade, hvis 11. Maj.

Drægtigheder ere under 26
/ioo Tons, bibeholdes dog

Hundrededelene); fra 26/100 til 75/100 Ton regnes for 1/2

Ton og 76
/ioo Ton eller derover for en hel Ton.

b) I ethvert Tilfælde, hvor Tons-Drægtigheden for

Afgiftsberegningernes Skyld skal ansættes til den til-

svarende Kommercelæste-Drægtighed, hvilket sker ved

at dividere den forstnævnte Drægtighed med 2 (jfr.

§ 27 af M. L.), bliver den saaledes udfundne Hundrede-

dels-Brok at omsætte i Brok-Læster paa følgende

Maade

:

1) Naar den fundne Drægtighed ikke overstiger

10,00 Læster, bortkastes alle Hundredels-Broker, som
ere mindre end 0,13, fra 0,13 til 0,37 inkl. regnes for

V* Læst; fra 0,38 til 0,62 inkl. for 1/2 Læst; fra 0,63

tJ1 0,87 inkl. for % Læst; og 0,88 eller derover for en

Læst.

2) Naar derimod den fundne Drægtighed er over

10,oo Læster, bortkastes de Hundrededels-Broker, som
ere mindre end 0,26; fra 0,26 til 0,75 regnes for V2 Læst,

°g 0,76 eller derover for en hel Læst.

Omsættelse af fremmed Skibsmaal til dansk

Tons-Drægtighed.

XVIII. I de Undtagelses-Tilfælde, hvor Skibs-
maaling ikke finder Sted, udfindes Tonsdrægtigheden
ve^ Omsættelse af det fremmede Skibsmaal, saaledes
8om dette fremgaar af det paagjældende Skibs natio-
nale Papirer (Register- Certifikat, Maalebrev, Sopas eller
*ndet Svarende Skibs-Dokument), som i dette Øjemed
flanges foreviste. I Vægringstilfælde bliver Maaling
m
\
v

* efter de sædvanlige Regler at foretage, hvilket
altid finder Sted, forsaavidt Skibets Forer maatte for-
ege det.

5*
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1868. Efter Resultatet af de i saa Henseende anstillede

11. Maj. Undersøgelser vil en dansk Ton indtil videre være at

anse lig med:

1,00 engelske tons register for engelske Skibe i Al-

mingelighed,

1,00 amerikanske (forenede Stater) tons register for

nordamerikanske Skibe i Almindelighed,

1,00 franske tonneaux registre for franske Skibe i Alm.,

1,00 spanske tonnelades for spanske — —
1,00 græske tonnes for græske — —
1,05 belgiske tonneaux for belgiske — —
1,10 italienske tonelate for italienske — —
1,20 portugisiske toneladas forportug. — —
1,22 osterrigske tonnen for osterrigske — —
1,05 hollandske tonnen eller

0,55 — Læster for hollandske — —
0,52 russiske samt finske Lstr. for russ. — —
0,33 svenske Nylæster for svenske Seilskibe —
0,25 do. do. for Passager-Dampskibe —
0,48 norske Kommercelæster for norske Skibe —
0,67 preussiske Skibslæster for preuss. — —
0,45 hannoveranske Kommercelæster for Skibe i Al-

mindelighed, hjemmehorende i Hannover,

0,51 slesvigske eller holstenske Kommercelæster for

Skibe i Almindelighed, hjemmehorende i Slesvig

eller Holsten,

0,38 mecklenborgske Læster for mecklenborgske Skibe

i Almindelighed,

0,65 oldenborgske eller bremiske Skibslæster for olden-

borgske eller bremiske Skibe i Almindelighed,

0,42 hamborgske Skibslæster for hamborgske Skibe i

Almindelighed,

0,60 lybske Skibslæster for lybske Skibe i Alminde-

lighed.
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Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1867— 1868.

1868. Khavn den 15. Maj 1868. — r>ep. Tid. for 15. Maj.

1868 S. 641—54; Algreen-Ussings Lovsaml. for 1868 S. 224-
238. - Uddrag.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

gende Lov:

Som Tillæg til de i Finansloven af 21. Maj 1867

opforte Udgifter for Finansaaret fra 1. April 1867 til

31. Marts 1868 bevilges:

§ 12.

Rd. p

5. ad VI. A. 1. Lonninger. 250 »

6. ad VI. A. 3. Andre Udgifter 90 •

Rd. li

7. ad VI. B. 1. Lonninger 62 48

Sædtillæg 37 48

100
8 - ad VI. B. 3. Andre Udgifter til Geistlig-

heden 12 •

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Justitsministeriets islandske Departements 16. Maj.

Skrivelse til Mandals Fiskeriselskab, angaaende for-

skj ellige Betingelser for Fremmedes Sildefiskeri

QQder Island. Kjobenhavn den 16. Maj 1868. —
ls *. Kopib. 1868 Nr. 355. Ti'&indi um stjornarmålefni fslands
tt, S. 527-28.

I behgl. Skrivelse af 7. Marts d. A. har Mandals

Fiskeriselskab andraget, at samme agter at drive Fi-
skeri under Island, navnlig efter Sild, og paa den
Maade, at en af Selskabets Interessenter tager is-
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1868. landsk Borgerskab og bosætter sig paa Island, at denne

16. Maj. Mand medforer et eller to norske Fartojer, som for

Fremtiden gjores til dansk Ejendom, og med hvilke i

Forbindelse med mindre Baade Fiskeriet agtes drevet,

samt at man med norske Fartojer agter at indfore

Tonder, Salt og Redskaber til Salterierne til udeluk-

kende Benyttelse ved Fiskeridriften, og saaledes at med

disse Fartojer ikke drives noget Fiskeri eller Fisk til-

virkes ombord i samme, hvorhos velbemeldte Selskab

har forespurgt:

1. om fremmed Fartoj, for at blive dansk Ejendom,

forst maa erhverve Nationalitetsbevis i Danmark,

eller om saadant kan erholdes paa Island,

2. om norsk Fartoj, efter at have lost islandsk Pas

paa privilegeret Sted i Island, kan afseile med
sin Ladning af Tønder, Salt og Fiskeriredskaber,

og udlosse denne paa de Steder, hvor Salterierne

ere anlagte, eller i det Hele taget hvorsomhelst

man vil losse, samt om saadant Fartoj kan fra

Salterierne indtage den tilvirkede Fisk, og

3. om der iøvrigt antages at være Noget til Hinder

for ovennævnte Fremgangsmaade ved den omhand-

lede Bedrift.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med Ge-

neraldirektoratet for Skatttevæsenet, hvis Svar man

har modtaget den 13. d. M , skulde Departementet i

Gjensvar herpaa tjenstl. meddele Folgende:

ad 1. De Foranstaltninger, der udfordres til at natio-

nalisere et fremmed Skib, kunne ligesaagodt

foretages paa Island som i Danmark, men iov-

rigt har den ovennævnte Autoritet, under hvilken

Afgjorelsen af deslige Sager er henlagt, ytret,

at det, forsaavidt Interessentskabet ikke kan be-

tragtes som domicileret paa Island, ikke efter

de tidligere for Kongeriget og endnu for Island

i ommeldte Henseende fulgte Regler kan tillades,
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at de Selskabet tilhorende Fiskerfartøjer sættes

under dansk Flag, og at saadant i ethvert Til-

fælde vil stride imod, hvad der nu er fastsat

for Kongerigets Vedkommende efterRegistrerings-

loven af 13. Marts 1867 § 1, hvilken Bestem-

melse ogsaa vil komme til Anvendelse paa Is-

land, naar den i Lovens § 30 omhandlede Ud-

videlse til Island af Registreringslovens Bestem-

melser finder Sted.

ad 2. Der er ikke Noget til Hinder for, at et fremmed

Fartoj, efter at have lost islandsk Sopas, med

sin Ladning anløber de autoriserede Handels-

steder i Island og der losser sin Ladning samt

indtager en anden; derimod haves der ikke i

den islandske Lovgivning nogen almindelig Hjem-

mel til at beseile andre Steder af Kysten end

de autoriserede Handelssteder, for der at udlosse

eller indtage Varer, jfr. medfølgende Plakat

19. Maj 1854.
ad 3. Departementet skjonner ikke, at der iøvrigt er

Noget til Hinder for, at Fiskeriselskabet folger

den af samme antydede Fremgangsmaade i den

omhandlede Henseende.

1868.

16. Maj.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 6. juni.

til Stiftsøvrigheden i Island, ang. Hfiffli- Kirkes
Giæ!d til Pastor Olafnr Thorleifssons Dodsbo.
Khavn den 6. Juni 1868. - isi. Kopib. 1868 Nr. 390.

Tibindi um stjornarmålefni fslands II, S. 528-29.

Med behgl. Skrivelse af 28. Marts d. Å. have
Hr. Stiftamtm. og Deres Hojærv. hertil indsendt et af

vedkommende Herredsprovsts Erklæring ledsaget An-
tagende, hvori Sognepræsten til Hofbi-Præstekald i

Thingo Syssel inden Islands Nord- og Ostamt, Gunnar

*
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1868. Olafsson, og hans Faders og Foraands Enke, Gu&run

Ts

7
mr Jénsdottir, anholde om, at det Belob af 336 Rd. 93 Sk.,

6. Juni. .

som Formanden i Kaldet, Pastor Olafur f>orleifsson,

havde tilgode hos Kirken paa Hoffci i Anledning af,

at han kort for sin D'éå i Aaret 1862 havde ladet den

opfore fra Nyt af Tommer, maa blive dem som hans

Arvinger sukcessive refunderet af Kirkens aarlige Ind-

tægter, og have DHrr. overensstemmende med Herreds-

provstens Forslag indstillet, at der af tidtnævnte Kirkes

Indtægter maa refunderes Andragerne et Belob af indtil

150 Rd. af det ommeldte Tilgodehavende, og at dette

Belob fores sukcessive til Udgift i Kirkens aarlige

Regnskaber, saaledes at Provsten bestemmer Afdragets

aarlige Storrelse efter Hensyn til Kirkens nodvendige

Udgifter.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

Ministeriet efter Omstændighederne ikke finder Noget

mod det Indstillede at erindre.

12. juni. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Laan til Reykjavik Kommune

til Vejforbedringer. Khavn den 12. Juni 1868. —
Isl. Kopib. 1868 Nr. 397 b. Tftindi um stjornarmålefni fslands

II, S. 529-30.

I behgl. Skrivelse af 5. Febr. d. A. har Hr. Stift-

amtm. udbedt Dem Ministeriets Approbation paa, at

De i Anledning af et derom til Stiftamtet indgivet

Andragende fra Kommunalbestyrelsen i Reykjavik har

tilladt, at der for Kommunens Regning optages et

Laan af indtil 400 Rd. paa Vilkaar, at samme for-

rentes og tilbagebetales i de nærmest paafolgende 28

Aar med ialt 24 Rd. aarlig, for hvilket Laans Belob

agtes anlagt en Vej over den bemeldte Kjobstad til-

horende Jord HH&arhus, samt foretaget andre Vej-
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arbeider sammesteds, for at denne Jord kan blive 1868.

skikket til Byggegrunde, hvortil Byen trænger, og har"
-"^^

De i saa Henseende bemærket, dels at det omhandlede

Poretagende ikke blot er til Gavn for Kjobstadens

nuværende Indvaanere, men tillige for Efterkommerne,

og at derfor paa Kommunens Budget for indeværende

Aar allerede er opfort et Belob af 800 Rd. til Vej-

arbeide, dels at Sagen krævede hurtig Afgjorelse, efter-

som Kommunalbestyrelsen havde udbudt det omhandlede

Arbeide til Licitation bl. A. paa den Betingelse, at

samme skulde være fuldfort den 15. Juli d. A.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning tjenstl. melde, at den begjærte Approbation

herved bevilges.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 15. juni.

°ver Islands Nord- og Ostamt, ang. Ligning af

Extrabidrag paa en Kjobmand paa Akureyri.

Hiavn den 15. Juni 1868. - isi. Kopib. 1868 Nr. 401.

^'oindi um stjomarmålefni fslands II, S. 530-31. — Uddrag.

Efter at Justitsministeriet under 6. Juli f. A. havde
begjsert Hr. Amtm.'s Erklæring over et direkte hertil

jDdkoiumet Andragende, hvori Byfogden paa Akureyri

^Anledning af at en Kjobmand Popp havde nedsat
Sl
8 ^ Kjobstaden som Handlende kort efter at Extra-

bldraget for Fardagaaret 1866-67 var blevet paalignet,
e?J9erer Ministeriets Afgjorelse af, hvorvidt Borger-

repræsentanterne i bemeldte Kjobstad ere berettigede

^ at ligne Fattigbidrag paa dem, som nedsætte sig i

Kommunen, efter at den almindelige Ligning har fundet
ed, samt besværer sig dels over, at De har afslaaet

at afgive Resolution i ommeldte Henseende,
lar Hr. Amtm.

i behgl. Skrivelse af

*• April d. A. ytret, at ligesom det af fornævnte
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1868. Embedsmand opstillede Sporgsmaal ikke kan besvares

5~^P i Almindelighed, men maa afgjores efter de foreliggende

Omstændigheder, saaledes har De ikke kunnet meddele

Resolution paa det konkrete Tilfælde, der har givet

Anledning til Forespørgselen, eftersom De var ubekjendt

med Kjobmand Popps Forhold overhovedet. — — —
Foranlediget heraf skulde man med Hensyn til

Sagens Realitet til behgl. Efterretning og videre Be-

kjendtgjorelse tjenstl. melde, at det folger af de kom-

munale Afgifters Natur og Ligningsmaade, at der ikke

kan være Sporgsmaal om ved en særlig Skatteansæt-

telse at paalægge Personer, der indkomme i Kommunen

efter at den almindelige aarlige Ligning er fuldendt,

at udrede noget Bidrag til de kommunale Udgifters

Afholdelse. —

19. Juni. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Betaling for Lægebehandling af

en syfilitisk Patient. Khavn den 19. Juni 1868. —
Isl. Kopib. 1868 Nr. 420. Tibiudi um stjornarmalefni fslands

II, S. 531-32.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Syssel-

manden i Gallbringu- og Kjosar Syssel Clausen ind-

stiller, at Omkostningerne ved Helbredelsen af en paa

Sygehuset i Reykjavik indlagt syfilitisk Patient maa

afholdes af Sonderaratets Repartitionsfond , har Hr.

Stiftamtm. i behgl. Skrivelse af 30. Marts d. A. udbedt

Dem Ministeriets Afgiorelse, om de omspurgte Om-
kostninger maa udredes paa nysnævnte Maade, eller

om de skulle soges erstattede af Vedkommende selv,

eventuelt af hans Forsorgelseskommune.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre fojende Foranstaltning tjenstl. melde,

at de i ommeldte Henseende foranledigede Omkostninger
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ville være at afholde af vedkommende Amtsreparti- 1868.

ti0nSf0Dd
- IH^

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 20. juni

Islands Nord- og Ostamt, ang. Mageskiftet af

»Vididalsfjall" og „Fremstagir. Khavn den 20.

Juni 1868. — Isl. Kopib. 1868 Nr. 430. Tftindi um

stjornarmalefni fslands II, S. 532.

Med behgl. Skrivelse af 24. Febr. d. A. har Hr.

Aratro. hertil indsendt en af Ejeren af Thingore i

Hiinavatns Syssel, Åsgeir Einarsson, udstedt Erklæring

°ni, at han indvilger i at modtage det Staten til*

horende saakaldte »Vtøidalsfjalla i Mageskifte for Jorden

•Fremstagil« i Langadal eller en anden ligesaa god

Jord af 20 Hdrs. Dyrhed dels paa det i Justm. Skriv,

til Amtet af 24. April f. A. anforte Vilkaar, nemlig

ftt forsaavidt der skulde opstaa noget Sporgsmaal om
Vanhjemmel fra Statskassens Side med Hensyn til, at

det ved den islandske Landsoverretsdom af 11. April

1859 er antaget, at der tilkommer nogle af Thingore

Klosters Ombudsgaarde Ret til Sommerselstade i be-

meldte Fjeldland, Erstatningen for Vanhjemmel da i saa

*ald skal bestaa i Mageskiftets Tilbagegang, uden at

der kan gjores Krav paa noget Pengevederlag af Stats-

kassen, dels saaledes, at der ved indtrædende Op-
sidderskifte paa de nævnte Ombudsgaarde udtrykkelig

fremhæves i de eventuelle Bygselbreve for de nye Op-
siddere, at saadanne Rettigheder ikke kan udoves

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. anmode
Hr. Amtm. om behgl. at ville foranstalte det videre

Fornodne til Iværksættelsen af det ommeldte Mage-
skifte paa de ovenfor antydede Vilkaar, idet Indberet-

niDg i sin Tid imodeses om det i saa Henseende Fore-

de. - 1 Bilag remitteres.
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j

1868. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

22. Juni. over Islands Yestamt, ang. Tilbagebetalingen af

et Grunnavik-Rep ydet Laan. Khavn den 22. Juni

1868. — Isl. Kopib. 1868, Nr. 438. Tftindi um stjornar- I

målefni fslands II, S. 534—35. I

% > 7g mt\ r -
' - • - aHf — • i/Nm *J —*•• S * "^ * p_

Ved at fremsende en Betænkning fra Sysselmanden i

i Isafjords Syssel, betræffende Tilbagebetalingen af det
j

Grunnavik Rep af den islandske Understøttelsesfond

tilstaaede Laan af 100 Rd. til Indkjob af Kornvarer,

i hvilken Betænkning Tilstanden i bemeldte Rep skil-
j

dres med meget morke Farver, har Hr. Amtm. i behgl.

Skrivelse af 17* Febr. d. A. bemærket, at De for Deres i

Vedkommende nærer meget ringe Haab om, at den

nævnte Rep, saalænge den nuværende Tilstand ikke
j

forbedrer sig, vil kunne tilbagebetale noget af det mod-

tagne Laan, og at De derfor er mest tilbojelig til at

anbefale, at samme aldeles eftergives, hvorhos De for

det Tilfælde, at dette Forslag ikke kan bevilges, har *

indstillet, at tidtnævnte Rep fritages for at erlægge

Renter af Laanet imod at det tilbagebetales med Vio

aarlig i 10 paa hinanden folgende Aar fra 1. Januar i

1869 at regne.
j

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at
\

Ministeriet ikke ser sig i Stand til at eftergive Grunnavik

Rep det tidtnævnte Laan, eller at fritage den for at

svare Renter af samme, men at man derimod bevilger

Reppen forelobig Henstand med Afdrag i 5 Aar, imod

at Belobet forrentes med 4 pCt. aarlig fra 1. Januar

1868 at regne, hvorhos Hr. Amtm. anmodes om i sin
j

Tid at indkomme med nyt Forslag med Hensyn til
j

Laanets afdragsvise Tilbagebetaling.
j

23. juni. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse
j

til Stiftsovrigheden paa Island, ang. Afhændelse af
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den Sauåanes- Kirke tilhorende „Hlidarholmi". 1868.

Khavn den 23. Juni 1868. - isi. Kopib. 1868 Nr. 442. 23. Juni.

Tf&indi um stjornarmålefni fslands II, S. 535.

Paa Kirke- og Undervisningsministeriets efter Mod-
tagelsen af Hr. Stiftamtm/s og Deres Hojærv/s behgl.

Skrivelse af 16. Marts d. A. derom nedlagte allerund.

Forestilling har det behaget H. M. Kongen under 12.

i d. M. allern. at bifalde, at den Saufcanes- Kirke i

Thingo Syssel inden Islands Nord- og Ostamt tilhorende

Holm, kaldet Hltøarholmi, beliggende i en Indso tæt

ved Gaarden Hltø i samme Syssel, maa afhændes til

Ejeren af nysnævnte Gaard, Bonden Torfi Illugason,

for en Kjobesum af 600 Rd., samt at det paalægges

Stiftsøvrigheden i Island at drage Omsorg for, at Be-
lobet gjores frugtbringende enten ved at anbringes i

Statsobligationer, lydende paa Saufcanes-Kirke, eller

ved at udlaanes mod første Prioritets Panteret i en

Jordejendom og mod 4 pCt. Rente.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stiftamtm. og

Deres Hojærv. til behgl. Efterretning og videre Be-

kjendtgjorelse samt fojende Foranstaltning.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 23. Juni.

til Stiftsøvrigheden i Island, ang. Afhændelse af

den Eydar- Præstekald tilhorende Jord Brimnes.

Khavn den 23. Juni 1868. - isi. Kopib. 1868 Nr. 443.

Tibindi um stjornarmålefni fslands II, S. 535—36.

Paa Kirke- og Undervisningsministeriets derom

nedlagte allerund. Forestilling har det behaget H. M.

Kongen under 12. d. M. allernaad. at bifalde, at den

Eybar-Præstekald i Nordermula Syssel inden Islands

Nord- og Ostamt tilhorende Jord Brimnes i Seybis-

fjord-Rep maa overdrages Leilændingen paa nysnævnte
J ord, Flovent Halldorsson, for en Kjobesum af 2500
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1868. Rd., hvoraf 1500 Rd. udbetales ved Skjodets Ud-
^^T^'stedelse, medens Resten, 1000 Rd., bliver indestaaende

i Ejendommen imod 4 pCt. aarlig Rente og forste

Prioritets Panteret, og saaledes at den Jorden hidtil

tilkommende Skattefrihed efter Afhændelsen bortfalder,

samt at det paalægges Stiftsovrigheden i Island at

drage Omsorg for, at den kontant udbetalte Del af

Kjobesummen gjores frugtbringende til Fordel for Eyoar-

Præstekald enten ved at anbringes i Statsobligationer,

lydende paa Kaldet, eller ved at udlaanes mod Pant

i en Jordejendom.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Stiftamtm.

og Deres Hojærv. til behgl. Efterretning og videre Be-

kjendtgjorelse samt fojende Foranstaltning.

23. juni. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Islands Vestamt, ang. Politiskilt for Repstyrerne i

Eyrarsveit inden Snæfellsnes Syssel. Khavn den

23. Juni 1868. - Isl. Kopib. 1868 Nr. 446. Tftindi nm
stjornarmålefni fslands II, S. 436—37.

Ved at fremsende et af vedkommende Sysselmands

Erklæring ledsaget Andragende, hvori Repstyrerne i

Eyrarsveit inden Snæfellsnes Syssel anholde om at blive

forsynede med et Politiskilt og et Par Revolvere for at

kunne vise de til den i bemeldte Rep beliggende Havn

Grundarfjord ankommende franske Fiskere et Tegn paa

deres Embedsmyndighed, og tillige til i paakommende

Tilfælde at kunne forsvare sig, har Hr. Amtm. i behgl.

Skrivelse af 3. Marts d. A., næst at bemærke, at De

nærer Betænkelighed ved at anbefale, at Andragerne

af det Offentlige forsynes med Revolvere, da saadant

kunde fore til blodige Optrin — anholdt om, at der

til Brug for bemeldte Repstyrere anskaffes tvende Po-

lititegn, saaledes at de hertil medgaaende Omkost-
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ninger, forsaavidt de ikke kunne afholdes af Stats-

kassen, udredes af Amtsrepartitionsfonden.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning tjenstl. melde, at Ministeriet med Hr. Amtm.
raaa anse det betænkeligt at forsyne de ovennævnte

Bestillingsmænd med Revolvere, men at man har an-

skaffet de af Dem forlangte tvende Polititegn, der

herved tilstilles Dem til videre behgl. Foranstaltning,

hvorhos man lige tjenstl. skulde anmode Dem om af

Amtets Repartitionsfond at ville indbetale i Islands

Jordebogskasse et Belob af 9 Rd. 32 Sk., der er blevet

udbetalt véd Finanshovedkassen her i Staden som en

Udgift for bemeldte Jordebogskasse for Anskaffelsen

af de nævnte Tegn.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmændene 25

paa Island, ang. belgiske og nordtyske Skibes

Ret til at gaa i Fragtfart mellem islandske Havne

indbyrdes og mellem Island og Danmark. Khavn

den 25. Juni 1868. — isi. Kopib. 1868 Nr. 465. tæ-

fodi um stjornarmålefni fslands II, S. 537.

Efter forudgaaede Forhandlinger mellem Udenrigs-

ministeriet og den ved Hans Majestæts Hof akkredi-

terede kgl. belgiske Ministerresident samt den her-

værende Gesandt for det nordtyske Forbund, har Re-

geringen i Henhold til den Samme ved Loven af 17.

April d. A. ang. fremmede Skibes Adgang til Fragtfart

Mellem islandske Havne indbyrdes saavelsom mellem

Island og Danmark givne Bemyndigelse tilstaaet bel-

giske og nordtyske Skibe Ret til uden Hensyn til deres

Læstedrægtighed at gaa i Fragtfart saavel fra Havn
til Havn i Island som mellem Island og Kongeriget,

derunder indbefattet Færoerne.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. (Tit.) ttl

behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse.
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1868. Justitsministeriets Skrivelse til Sysselmanden i

^TjunT^Sonderniula Syssel, ang. Expedition af Post paa

Bemfjord. Kjobenhuvn den 25. Juni 1868. —
Isl. Kopib. 1868 Nr. 472. Tffiindi nm stjornarn>alefni fslands

; , ^ n, S. 538.

I behgl. Skrivelse af 3. d. M. har Hr. Syssel-

manden indberettet, at Handelsfaktor Weywadt paa

Berufjords Handelssted har paataget sig, hver Gang

Postdampskibet anlober nysnævnte Sted, at besorge

Posten afhentet fraborde og bragt ombord uden nogen

særlig Godtgjorelse, men kun imod Refusion af de i

saa Henseende havte Udlæg, og har De derhos udbedt

Dem Ministeriets Tilladelse til at maatte udbetale de

hertil medgaaende Belob og fore dem til Udgift i ved-

kommende Sysselregnskab eller Postregnskab.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre fojende Foranstaltning tjenstl. melde,

at Ministeriet bifalder, at de ovennævnte Omkostninger

fores til Udgift i det af Dem aarlig aflæggende Post-

regnskab.

i. juli. Justitsministeriets Skrivelse til Marinemini-

steriet, ang. Læsteafgift af Kulladninger til For-

syning af Marinens ved Island stationerede Skibe.

Khavn den 1. Juli 1868. — isl. Kopib. 1868 Nr. 497.

Tifeindi um stjornarmålefni fslands II, S. 538—39.

I behgl. Skrivelse af 22. £ M. har Marinemini-

steriet forlangt refunderet et Belob af 147 Rd., der er

blevet erlagt af Foreren for Skibet »Zampa«, Skipper

H. P. Kromann, i Læsteafgift for en Ladning Kul, som

han har udlosset i Reykjavik til Brug for Skrueskon-

nerten »Fylla«, idet velbemeldte Ministerium har be-

mærket, at Bestemmelserne om Losning af islandsk

Sopas formentlig ikke kunne komme til Anvendelse
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med Hensyn til den ommeldte Ladning, der udelukkende 1868.

er bestemt til Forsyning af de af Marinens Skibe, ^ er
l^Juli

ere stationerede ved Island for at varetage dettes In-

teresser.

Foranlediget heraf undlader man ikke tjenstl. at

henlede Marineministeriets Opmærksomhed paa, at den

i Loven af 15. April 1854 paabudte Læsteafgift ikke

er nogen særlig Island tilfaldende Indtægt, men ind-

flyder i den almindelige danske Statskasse, og væsentlig

træder istedetfor den her paabudte Toldafgift. For-

saavidt der af velbemeldte Ministerium svares Told af

de Varer, der indfores fra Udlandet til Marinens Brug,

turde der altsaa formentlig være ligesaa megen Foje

til i Island at kræve Læsteafgift for en Ladning Kul,

der indfores dertil fra Udlandet til Forsyning for de

af Marinens Skibe, der ere stationerede ved Island.

Skulde Marineministeriet imidlertid efter den her med-

delte Oplysning fastholde sin Begjæring om Refusion

af det omhandlede Belob, vil det blive Gjenstand for

en nærmere Overvejelse, hvorvidt man efter Omstæn-

dighederne tor anse sig bemyndiget til at lade tilbage-

betale den oppebaarne Afgift.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 6. juli.

over Island, ang. Honorar for Expedition af Posten

mellem Island og Vestmannoerne. Kkavn d. 6. Juli

1868. — Isl. Kopib. 1868 Nr. 509. Tioindi um stjornar-

ttialefni fslands II, S. 539.

I behgl. Skrivelse af 18. Maj sidsti. har Hr. Stift-

anitm. indberettet, at De for at fremme en regelmæssig

Postexpedition mellem Island og Vestmannoerne har

overdraget Præsten Sveinbjorn Guomundsson paa Kross
1 Rangårvalla Syssel indtil videre at modtage og ex-

Pedere de mellem Fastlandet og bemeldte Oer passerende

XX. B. 6
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1868* Breve, hvorhos De har indstillet, at der for Udforelsem

r^7"i" af dette Hverv maa forundes ham et Honorar af 4 Rd.
>. Juli.

aarlig i Lighed med hvad der er tilstaaet andre Post-

expeditorer i Island.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

Ministeriet ikke rinder Noget at erindre imod, at der

tilstaas Præst Sv. Gufcmundsson en Godtgjorelse af 4

Rd. om Aaret i den nævnte Anledning fra 1. April

at regne, og har man i Dag tilskrevet Landfogden det

Fornodne med Hensyn til Belobets Udbetaling af Jorde-

bogskassen.

24. juii. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. et Fattiglems Forsfirgelses-

Kommune. Kjobenhavn den 24. Juli 1868. —
lsl. Kopib. 1868 Nr. 552. Ti&indi nm stjornarmålefni fslands

II, S. 540-41.

Med behgl. Skrivelse af 25. April d. A. har Hr.

Stiftaratm. hertil indsendt et Andragende, hvori Rep-

styrerne i Rangårvalla Rep i Rangårvalla Syssel ind-

anke for Ministeriet en af Dem den 23. Juli f. A. af-

given Resolution, hvorved Gunnar og Kristin Einars

Born ere kjendte forsorgelsesberettigede i bemeldte

Rep, og denne tilpligtet til at refundere Dyrhola Rep

i Skaptafells Syssel den Bornenes Stedfader, Jakob

Sigur&sson, der er forsorgelsesberettiget i Rangårvalla

Rep, ydede Fattigunderstottelse.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

det bor have sit Forblivende ved den af Stiftamtmanden

i Sagen afgivne Resolution.

i. August. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til Stiftsovrigheden i Island, ang. Laan af oftent-
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lige Midler mod Pant i Losore. Khavn d. 1. August 1868.

1868. — Isl. Kopib. 1868 Nr. 594. Tioindi nm stjornar- l. August,

målefni Islands II, S. 541.

I behgl. Skrivelse af 29. Juni d. A. har Hr. Stift-

amtm. og Deres Hojærv. anbefalet et af Sognepræst til

Uudirfell og Grimstunga, J>orlåkur Stefånsson, gjort

Andragende om at erholde tillaans mod Pant i Losore

Belobet af en bemeldte Præstekald tilhorende Obligation

Nr. 322, dateret den 12. Febr. 1847, stor 110 Rd.,

samt indsendt Obligationen til Annulation af den samme
i sin Tid meddelte Prohibitivpaategning.

Foranlediget heraf skulde man ved Tilbagesendelse

af den ommeldte Obligation til behgl. Efterretning

og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at da den

tilbudte Sikkerhed ikke er anordningsmæssig, maa Mi-

nisteriet finde Betænkelighed ved at give sit Minde til

den omhandlede Transaktion.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 3. August,

over Island, ang. Kornlaan til Forebyggelse af

Hungersnod. Khavn den 3. August 1868. —
Isl. Kopib. 1868 Nr. 599. Ti'oindi nm stjornarmålefni Islands

II, S. 542 (Uddrag).

Efter den dertil af Ministeriet givne Foranledning

har Hr. Stiftamtm. i behgl. Skrivelse af 11. f M. med-

delt en detailleret Indberetning om Tilstanden i Sonder-

amtet, og har De, da der efter Deres Formening er

stor Grund til at befrygte en Hungersnod til næste

Vinter i alle de Repper, hvis Beboere hovedsagelig ere

henviste til at ernære sig af Soen, gjentaget Deres

tidligere ludstilling om, at der maa blive stillet til

Deres Disposition et Belob af indtil 5000 Rd., for at

udlaanes til de mest trængende Kommuner til Indkjob

6*
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1868. af Kornvarer, imod at forrentes med 4 pCt. aarlig og

3^AugusT^
tilbagebetales inden en af Ministeriet bestemt Tidsfrist.

Da det efter de i Hr. Stiftamtmandens sidste

Indberetning indeholdte Oplysninger maa antages at

være nodvendigt at træffe extraordinære Foranstalt-

ninger for at afværge den truende Fare for Hungersnod

i de af Dem fremhævede Kommuner i Sonderamtet,

tror jeg at turde paatage mig Ansvaret for i Forvent-

ning af Rigsdagens Billigelse at stille til Deres Dis-

position ved Islands Jordebogskasse et Belob af indtil

5000 Rd. for at anvendes i Overensstemmelse med de

af Dem foreslaaede Vilkaar 1
) til Laan til Indkjob af

Kornvarer til de Kommuner i Sonderamtet, hvor saa-

dant maa anses for uundgaaelig nodvendigt.

lovrigt vil jeg ikke undlade sluttelig at gjore Dem
opmærksom paa, at Kornpriserne nu ere i den Grad

nedadgaaende, at t. Ex. Rug for Tiden her kan er-

holdes for en Pris af 7^2 å 8 Rd. pr. Td.

3. Augnst. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftsøvrigheden

i Island, ang. Lægeundervisningen i Reykjavik.

Khavn den 3. August 1868. - isi. Kopib. 1868 Nr.

605. Ti'oindi ura stjornarmålefni fslands II, S. 543—41.

Paa Justitsministeriets derom allerund. nedlagte

Forestilling har det behaget H. M. Kongen under 3.

d. M. allern. at bifalde:

1. at det Landfysikus i Island ved allerh. Resolution

af 29. August 1862 tillagte Honorar af den is-

landske Lægefond for Meddelelse af Lægeunder-

visning maa forhojes til 500 Rd.;

') nemlig: at Laanet forrentes med 4 pCt. og tilbagebetales

inden 31. Marts 1874.
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at der ansættes en medicinsk Kandidat fra 1868»

Kjobenhavns Universitet som praktiserende Læge 3. August,

i Landfysikus' Lægedistrikt og med Forpligtelse

til at overtage Konstitution som Distriktslæge i en

nærmere bestemmende Del af bemeldte Distrikt,

alt paa de i allerh. Resol. af 10. Maj f A. fast-

satte Vilkaar, samt at det tillige overdrages ham

imod et aarligt Honorar af 500 Rd. af Lægefonden

at deltage med Landfysiskus i Lægeundervisningen

i Reykjavik;

at der til Stipendier til de medicinske Stu-

derende normeres 3 Portioner a 100 Rd. hver,

saaledes at ingen af de Studerende kan oppebære

mere end 1 Stipendieportion aarlig og ikke be-r

holde den længere end 3 Aar, samt

at der af Lægefonden maa udbetales indtil

100 Rd. aarlig til Husleje, Brændsel og Belysning

til Lægeundervisningen, samt til Anskaffelse af de

fornodne Hjælpemidler ved denne, og

2. at det iovrigt maa overlades til Justitsministeriet

at fastsætte de nærmere Regler med Hensyn til

Undervisningen.

Ved at meddele Hr. Stiftamtm. og Deres Hojærv.

Foranstaaende til behgl. Efterretning og videre fojende

Foranstaltning, undlader man ikke at tilfoje, at man
overensstemmende med Hr. Stiftamtm.'s derom frem-

satte Onske i den af Dem som kgl. Kommissarius ved

Althinget i 1867 afgivne Betænkning over Sagen har

ansat cand. med. et chir. J. Jonassen som praktiserende

kæge i Landfysikus' Distrikt og med Forpligtelse til

at deltage i Lægeundervisningen i Reykjavik paa de

ovenfor anforte Vilkaar, hvorimod man, da det ikke

endnu kan vides, i hvor stor Del af Landfysikus' Læge-
distrikt der vil være at meddele den Paagjældende

Konstitution som Distriktslæge, maa have overladt det

hl Hr. Stiftamtm. at træffe nærmere Bestemmelse i

saa Henseende.
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1868. Hvad angaar de nærmere Regler med Hensyn til

^^jp Undervisningen, finder Ministeriet ikke Noget at erindre

imod, at det overensstemmende med Hr. Stiftamtm.'s

og Deres Hojærv.'s Indstilling overlades de 2 Lærere

at fordele Undervisningen mellem sig under Stifts-

øvrighedens Approbation, samt at der fastsættes et

3-aarigt Lærekursus for Eleverne som det ordinære

med 3 Maaneders Ferie, nemlig fra 1. Juli til 30. Sept.

hvert Aar. Derimod kan Ministeriet ikke anse det for

nodvendigt, at paalægge de medicinske Studerende,

forinden de underkaste sig Examen i Lægevidenskaben,

at absolvere en Prove i de propedeutiske Videnskaber,

idet det 3-aarige Lærekursus i saa Fald næppe vilde

være tilstrækkeligt, i hvilken Anskuelse Sundhedskol-

legiet ogsaa har erklæret sig enigt.

August. Justitsministeriets islandske Departements Skri-

velse til Stiftsøvrigheden over Island, ang. For-

sendelse af Boger fra det kgl. Bibliothek til Stifts-

biblioteket i Reykjavik. Khavn den 3. August

1868. — Isl. Kopib. 1868 Nr. 611. Tftindi um stjornar-

roålefni fslnnds II, S. 544—45.

I Henhold til allerh. Resolution af 23. Juli 1845

har Kirke- og Undervisningsministeriet givet sit Sam-

tykke til, at der maa udtages et Antal Doubletter fra

det store kongel. Bibliothek til Stiftsbogtrykkeriet i

Reykjavik. Efter at der derefter er udtaget en Sam-

ling af c. 2800 Bind, har man hos Krigsministeriet

laant de ved Bogsamlingens Indpakning og Forsendelse

fornodne Kasser, og fremsendes Samlingen herved i 7

Kasser, mrkt. S., tilligemed Registerlister over Bogerne,

hvilke Lister man ifolge Begjæring fra det kgl. Biblio-

thek onsker tilbagesendt snarest muligt, efter at de ere

blevne afskrevne, tilligemed Tilstaaelse for Bogernes

Modtagelse, ligesom Hr. Stiftaratm. og Deres Hojærv.
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anmodes om med omgaaende Post at tilbagesende de 1868.

fra Krigsministeriet Jaante Kasser.
IT^Au^usT

Foreløbig Lov om Regjeringens Forelse onder 10. August

Kongens Fraværelse. Khavn den 10. August

1868. — Dep. Tid. for 1868 S. 785-86; Algreen-Ussings

Lovsaml. for 1868 S. 351; Tioindi um stjornarmålefm fslands

II, S. 545.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Da Vi staa

i Begreb med at foretage en Reise til Udlandet, og da

den i Grundlovens § 8 bebudede Lov om Regjeringens

Forelse i Tilfælde af Kongens Umyndighed, Sygdom

eller Fraværelse endnu ikke er udkommen, have Vi, i

Benhold til Grundlovens § 25, besluttet at udstede en

med Loven af 14. Marts 1867 ligelydende forelobig

Lov om Regjeringens Forelse under denne Vor Fra-

værelse. Thi byde og befale Vi som folger: Under

Kongens Fraværelse paa en nu forestaaende Reise til

Udlandet fores Regjeringen af Kronprinsen i Kongens

Navn.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Forordning ang. Forandring i Bestemmelserne 10. August,

om Erlæggelsen af de saakaldte Hospitalslodder

i Island. Amalienborg den 10. August 1868. —
Isl. Forest. og Resol. Prot. 1868 Nr. 21; Dep. Tid. for 1868

S. 873—881; Algreen-Ussings Lovsaml. for 1868 S. 352—53;

Tibindi um stjornarmålefni fslands II, S. 545—52. (Tio. fra al[i.

fsl. 1867 I S. 7, 13-14, 203-41, 314-52 og II S. 159—65,

287—93, 298-303, 537-46).

Tilskipun um breytingu a åkvor&ununum um gjald

spitalahlutanna, er svo eru nefndir, a Islandi.

Vjer Kristjån hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ao Vjer hofum mefctekio J)egnlegt ålitsskjal Vors
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1868. triia atyingis um frumvarp, sem fyrir })ab hetir verib

10. August, lagt, til tilskipunar uin breytingu å åkvorbununum nm

^gjald spitalahlutanna, er svo eru nefndir, å Islandi,

bjobum Vjer og skipum fyrir a Jjessa leib

:

1. gr. Af ollum båtuin og skipum, sem gjorb eru

ut og hofb til fiskiveic)a å Islandi, skal hjereptir goldinn

spitalahlutur samkvæmt reglum J)eim, sem hjer fara a

eptir:

a) af hverju tolfræbu hundrabi af jDorski, isu, steinbit

og håfi, sem aflast, skal goldin half alin, og ab J)vi

skapi af Jivi, sem ekki nær hundrabi;

b) af hverri lysistunnu, sem aflast, skal goldin ein alin

og ab Jm skapi af Jdvi, sem minna er.

2* gr. Gjaldib rennur i læknasjobinn islenzka og

skal i fyrsta skipti heimtab saman eptir J)essari til-

skipun 12. ruaimån. 1870; skal })ab goldib i peningum

eptir mebalverbi å hvoru um sig, fiski og lysi, i verb-

lagsskrå hvers års.

3. gr. Skipseigandi skal greiba spkalagjaldib af

hendi, ef hann er innanhrepps, ella formabur. Eigi

fleiri skip saman og sjeu eigi allir innanhrepps, j)å

skulu l^eir gjalda, sem innanhrepps eru. Sje formabur

så, er gjalda skal, utansveitarmabur, skal hann hafa

greitt hreppstjora eba logreglustj6ra gjaldib, åbur hann

fer burtu ur hreppnum. Greibandi heflr rjett til endur-

gjalds af ollum J)eim, er hlut taka af skipi Jdvi, ab

hlutfalli rjettu.

4. gr. Hreppstjårarnir og bæjarstjornin i kaup-

stobunum skulu halda nåkvæma skrå um alla båta,

opin skip og [)ilskip, sem hofb eru til fiski-eba håkalla-

veiba i hreppnum ebur umdæmi bæjarins å timabilinu

frå 12. maimån. årib fyrir til sama timabils årib eptir;

skal ]}3ly skyrt frå eigendum skipa og båta og afla-

upphæb ^eirra eptir skyrslu hlutabeigandi formanna,

gefinni undir eibs tilbob.

Skrå [)essa skal leggja fram fyrir syslumann eba

bæjarfogeta ekki seinna en viku fyrir næstu manntals-
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J)ing; heimtir hann J>ar saman gjaldib eptir skrånni, er 1868.

hann hefir yfirlitib hana og rannsakab eins og Jmrf. 10 - August.

Reynist skyrslan um afla-upphæbina osonn, skal
"

sa, sem hlat å ab måli, gjalda til læknasjobsins sekt,

er sje fimmfold vib gjald-upphæb [)å, er dregin var

undan. Mål {)au, er rlså af osonnum skyrslum, skal

iarib meb sem opinber logreglumål, nema åstæba sje

til ab hofba sakamål litaf atferli hlutabeiganda.

5. gr. Syslumabur eba bæjarfogeti eiga fyrir lok

oktobermånabar a hverju åri ab senda stiptsyfirvoldunura

reikning, og meb honum tjebar skrår hreppstjoranna

ebur bæjarstjornarinnar, um alla spitalahluti i syslunui

eba kaupstabnum J)ab år, og borga Ipzim fjeb um leib.

6. gr. Um spitalahluti af fuglatekju, ab lunda-
tekju mebtalinui, skulu åkvarbanir J)ær, sem settar eru

1 konungsbrjefi 26. maimån. 1824, gilda framvegis eins

°g hingab til.

Eptir J)essu eiga hlutabeigendur sjer J)egnlega ab

hegba. — Gerib å Amaliuholl 10. dag ågustmån. 1868.

Forordning angaaende Forandring i Bestemmel-
serne om Erlæggelsen af de saakaldte Hospitalslodder
i Island.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning
0ver et samme forelagt Udkast til en Forordning an-

gaaende Foraudring i Bestemmelserne om Erlæggelsen
a *' de saakaldte Hospitalslodder i Island, byde og be-

føle Vi som folger:

§ 1. Af alle Baade og Fartojer, som i Island

udrustes og benyttes til Fiskefangst, skal herefter svares

en Hospitalslod efter folgende Regler:
a) af hvert stort Hundrede (6 Snese) Torsk, Kuller,

Soulve og Hajer, som fanges, svares 1
/2 Alen, og

af mindre Partier i Forhold dertil;
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1868. b) af hver Tonde Tran, som erholdes, svares 1 Alen,

.August. og af mindre Partier i samme Forhold.

§ 2. Afgiften, som tilfalder den islandske Læge-

fond og forste Gang bliver at opkræve efter denne

Forordning til 12. Maj 1870, erlægges i Penge og be-

regnes efter den i hvert Aars Kapitelstaxt opforte

Værdi paa vedkommende Varesort.

§ 3 Afgiften udredes af Baadenes eller Far-

tøjernes Ejere, naar de ere hjemmehorende i Reppen,

ellers af Forerne. Ejes Baaden eller Fartojet af FJere,

af hvilke kun Nogle ere hjemmehorende i Reppen, ud-

redes Afgiften af disse. Er Foreren, som skal udrede

Afgiften, hjemmehorende i en anden Rep, skal han

have erlagt samme til vedkommende Repstyrer eller

Politimester, forinden han forlader Reppen. Afgifts-

yderen har Ret til Erstatning af alle Lodtagerne i

Fangsten i Forhold til deres Andele.

§ 4. Repstyrerne og i Kjobstæderne Kommunal-

bestyrelsen skulle fore en nojagtig Fortegnelse over

alle sraaa og store Baade og Dæksfartojer, som i Reppen

eller Kjbbstaden ere i Tidsrummet fra det ene Aars

12. Maj til samme Dag næste Aar blevne benyttede

til Fiske- eller Havkalvefangst, med Angivelse af deres

Ejere og Fangstens Storrelse, stottet paa vedkommende

Foreres under Eds Tilbud afgivne Erklæring.

Denne Fortegnelse skal indleveres til vedkommende

Sysselmand eller Byfoged senest 8 Dage inden Af-

holdelsen af næste Mandtalsthing, hvor bemeldte Em-
bedsmand, efterat have underkastet Fortegnelsen den

fornodne Undersøgelse og Revision, opkræver Afgiften

efter denne.

Oplyses det, at Angivelsen af Fangstens Storrelse

er urigtig, ifalder Vedkommende en Bode til Læge-

fonden af det Femdobbelte af det besvegne Afgifts-

beløb. Sager i Anledning af falsk Angivelse behandles

som offentlige Politisager, forsaavidt Vedkommendes

Forhold ikke egner sig til justitiel Forfølgning.
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§ 5. Inden Udgangen af Oktober Maaned hvert 1868.

Aar har Sysselmanden eller Byfogden til Stiftsovrig-

heden at indsende et af Repstyrernes eller Kommunal-

bestyrelsens fornævnte Fortegnelse ledsaget Regnskab

over samtlige i Aarets Lob i vedkommende Syssel eller

Kjobstad faldne Hospitalslodder og samtidig indbetale

Belobet.

§ 6. Med Hensyn til Hospitalslodder af Fugle-

fangst, Sopapegojefangst derunder indbefattet, forblive

de i Reskript af 26. Maj 1824 indeholdte Bestemmelser

fremdeles i Kraft.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund' have

at rette. — Givet paa Amalienborg den 10. August

1868.

10. August,

Allerhøjeste Kundgj oreise ang. at Kronprinsen 12. August,

overtager Regjeringens Foreise under Kongens

Fraværelse paa en Reise til Udlandet. Khavn den

12. AllgUSt 1868. — Dep. Tid. f. 1868 S. 785; Algreen-

Ussings LovsamL for 1868 S. 353; Tioindi ura stjornarmålefni

fslands II, S. 553.

Vi Christian den Niende &c G. V.: Da Vi staa

i Begreb med at aflægge Besog hos Vor højtelskede

Datter, Hds. Keiserl. Hojhed Storfyrstinde Maria Feo-

dorowna af R\island, have Vi under 10. dennes, i Hen-

hold til Grundlovens § 25, udstedt en forelobig Lov

om Regjeringens Forelse under denne Vor Fraværelse.

I Overensstemmelse hermed kundgjore Vi for Vore tro

og kjære Undersaatter, at Vor højtelskede Son, Hans

Kgl. Hojhed Kronprins Christian Frederik Vilhelm Carl,

fra idag overtager Regjeringens Forelse i Vort Navn.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 15. August.

Islands Vestamt, ang. Henstand med Tilbagebetaling
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1868. af Laan til forskjellige Kommuner i Snæfellssnes

15. August. Syssel. KjObenhavn den 15. August 1868. —
Isl. Kopib. 1868 Nr. 636. Ti&indi um stjornarmålefni Islands

II, S. 553.

Paa Justitsministeriets derom nedlagte allerund.

Forestilling har det behaget H. M. Kongen under 3.

d. M. allern. at bifalde, at der maa bevilges folgende

Kommuner i Snæfellsnes Syssel, nemlig Neshreppur

innri, Neshreppur ytri, Eyrarsveit, Stafcarsveit og Brei&a-

vikurhreppur, Fritagelse i 3 Aar fra 1. Januar d. A.

at regne for at svare Afdrag paa og Renter af den

bemeldte Kommune den 31. Decbr. f. A. paahvilende

Gjæld til den islandske Understøttelsesfond.

Hvilket herved tjenstl. meddeles Hr. Amtm. til

behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse i An-

ledning af Deres behgl. Skrivelse af 16. Maj d. A.

15. August. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Afhændelse til Arvefæste af

nogle Græsmarker ved Reykjavik. Khavn den

15. AugUSt 1868. — Isl. Kopib. 1868 Nr.636. Ttøindi

um stjornarmålefni fslands II, S. 553—54.

I Henhold til Anordn, af 27. Novbr. 1846 § 24

har Hr. Stiftamtm. i behgl. Skrivelse af 27- Marts d. A.

anholdt om Ministeriets Approbation paa, at efternævnte

i Nærheden af Kjobstaden Reykjavik beliggende, denne

formentlig tilhorende Græsmarker ere ved offentlig

Auktion blevne afhændede til Arvefæsteejendom for

folgende aarlige Afgiftsbelob, nemlig:

1. Parcellen Nr. 2 af Hltøarhus for 116 Alen.

2. do. Nr. 3 af do. - 119 —
3. Ullarstofu-tiin Parcellen - 101 —
4. Hélakots- eller Biskupsstofu-tiin 72 —
5. Melshusa-tiin (Melkots-tun) for 104 —
6. Sefsitak i tjarnarenda 25 —
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Med Hensyn til, at der har været Sporgsmaal om, 1868.

hvorvidt de under Nr. 3—5 nævnte Græsmarker til* +1 \ Z *
r.. .

ID. AvgUSt.
norte Reykjavik Kjobstads Kommune, eller de vare

Statskassens Ejendom, har Justitsministeriet, efter,

forudgaaet Brevvexling med Finansministeriet, nedlagt

allerund. Forestilling i ommeldte Henseende, og har

det derefter behaget H. M. Kongen under 3. d. M.

allern. at bifalde, at der til Fordel for Reykjavik Kom-
mune maa renunceres paa den mulige Ret, som Stats-

kassen inaatte have til de ommeldte 3 Græsmarker.

Da der saaledes af Hensyn til Ejendomsretssporgs-

maalet ikke mere er Noget til Hinder for, at de tidt-

nævnte Græsmarker afhændes til Fordel for Kjobstaden,

og Ministeriet iovrigt ikke finder Noget at erindre imod

de skete Ejendomsoverdragelser, skulde man til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjensl. melde,

at den ansogte Approbation herved meddeles.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftsovriglieden 15. August,

i Island, ang. det tidligere Holar -Bogtrykkeris

Forlagsret. Khavn den 15. August 1868. —
Isl. Kopib. 1868 Nr. 637. Ti'&indi um stjornarmålefni fslands

II, S. 554-55.

I Anledning af et til det sidst afholdte Althing

indkommet og af dette gjennem den kgl. Kommissarius

til Hr. Stiftamtm. og Deres Hojærv. med Thingets An-

befaling afgivet Andragende om, at der maa blive til-

staaet Nord- og Ostamtets Bogtrykkeri lige Ret med

Stiftsbogtrykkeriet til at trykke de Boger, som det

tidligere Bogtrykkeri paa Holar havde Forlagsret til,

have DHrr. i behgl. Skrivelse af 2. Decbr. f. A., næst

at udtale Dem om, hvorvidt der overhovedet tilkommer

Stiftsbogtrykkeriet Forlagsret til de ommeldte Boger,

og i bekræftende Fald, i hvilket Omfang, meddelt, at

det fortiden ikkun er 5 Boger i alt, nemlig: Handbok
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Ifc68. presta, Hallgrimskver, Passiusålmar , Fæc)ingarsalmar

og Sturms hugvekjur, af de saakaldte Holumske For-
gust. & ° J '

lagsskrifter, som Stiftsbogtrykkeriet udgiver paa sit

Forlag, samt at den samlede Indtægt, som Udgivelsen

af disse Boger indbringer bemeldte Bogtrykkeri, ikke

kan anslaas hojere end 45 å 50 Rd. aarlig, og have

DHrr. derfor indstillet, at det omhandlede Andragende

bevilges.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at Mi-

nisteriet herved bifalder, at Nord- og Ostamtets Bog-

trykkeri rnaa være ligeberettiget med Stiftsbogtrykke-

riet til at udgive de Boger, hvortil det tidligere Bog-

trykkeri paa Holar havde Forlagsret.

August. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til cand. mag. Benedikt GrOndal, ang. Understøt-

telse til Udarbejdelse af en Geografi paa Islandsk.

Khavn den 21. August 1868. - Isi. Kopib. 186S Nr.

€65, Ti&indi um stjornarmalefni Islands II, S. 555—56.

I Anledning af Deres Andragende af 25. f. M.

har Ministeriet forelobig tilstaaet Dem en Understøt-

telse af 100 Rd. for navnlig paa Grundlag af Ingerslevs

geografiske Lærebog at udarbeide en Lærebog i Geografi

paa Islandsk til Brug ved Undervisningen i Reykjavik

lærde Skole, og naar De til Ministeriet sender en saa

stor Del af Manuskriftet, der vilde udgjore 6 a 7

trykte Ark, vil det blive tilstillet Rektoren for for-

nævnte Skole til Bedommelse, hvorefter De, saafrerat

nysnævnte Embedsmands Dom om Manuskriftets Brug-

barhed som Lærebog i Skolen maatte falde gunstig ud,

vil kunne vente yderligere Understøttelse til Arbeidets

Fortsættelse, dog saaledes, at Understøttelsen ikke vil

kunne overstige 400 Rd. i det Hele, idet man gaar ud

fra, at den eventuelle Lærebog ikke bor være storre



K. og U. Skriv. ang. Udarb. af en Geografi. 95

end c. 30 Ark. Det tilfqjes, at det ommeldte Belob 1868.

af 100 Rd. ifolge herfra fojet Foranstaltning vil ^^ve
"2TTugust

Dem udbetalt ved Finantshovedkassen.

Allerhojeste Kundgj oreise om, at Kongen atter i. septbr.

har overtaget Regjeringens Førelse. Khavn den

1. Septbr. 1868. —
• Dep. Tid. for 1868 S. 865; Algreen-

Ussings Lovsaml. for 1868 S. 357; Tioindi ura stjornarmålefni

Islands II, S. 557.

Vi Christian den Niende &c. G. V. : Efter at være

vendt tilbage fra Vor Reise til Udlandet, kundgjore Vi

herved for Vore tro og kjære Undersaatter, at Vi i

Dag Selv have overtaget Regeringens Forelse, som

under Vor Fraværelse i Henhold til forelobig Lov 10.

i M. har været overdraget Vor hojtelskede Son, Hs.

Kongel. Hojhed Kronprins Christian Frederik Vilhelm

Carl.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 4. septbr.

over Islands Nord- og Ostamt, ang. Straf for

ulovligt Fiskeri nnder Island. Khavn d. 4. Septbr.

1868. — Isl. Kopib. 1868 Nr. 701. Tioindi ura stjornar-

målefni fslands II, S. 558—59.

I Forbindelse med Ministeriets Skrivelser af 26.

Marts og 19. Juni d. A. undlader man ikke at med-

dele Hr. Amtm., at man nu igjennem Udenrigsmini-

steriet har modtaget 50 Rd., der af Foreren for Skibet

"Aurora« af Mandal, A. Johannesson, er erlagt som

Bode for det af ham i forrige Aar forovede ulovlige

Fiskeri i (Hjorden, samt at Belobet er foranlediget ind-

betalt i Finanshovedkassen her i Staden som en Stats-

kassen tilfaldende islandsk Indtægt.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 4. septbr.

over Island, ang. Understottelse til Vestmann-
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1868. 6ernes Borgervæbning. Kkavn d. 4. Sept. 1868.

I^^p^j.
— Isl. Kopib. 1868 Nr. 703. Tfbindi um stjornarmålefni fslands

'

II, S. 559.

I den i Gjenpart vedlagte hertil direkte indkomne

Skrivelse har Sysselmanden i Vestmanno Syssel, B.

Magnusson, andraget, at der til Uddannelse og Udvik-

ling af den paa Vestmannoerne bestaaende frivillige

Væbning for indeværende Aar er tilvejebragt et Belob

af 30 RcL, hvis aarlige Ydelse for Fremtiden er ga-

ranteret af Væbningens selvvalgte Chef, J. P. T. Bryde,

saalænge han vedbliver at fungere som Saadan, og har

bemeldte Sysselmand derhos i Henhold til Ministeriets

Tilsagn i Skrivelse af 8. Novbr. 1866 anholdt om, at

der maa tilstaas den ommeldte Væbning et aarligt

Pengebeløb af 20 å 30 Rd. til Udredelse af Præmier

til de af Væbningens Medlemmer, der ved Skyde- eller

Exercerovelser udmærke sig fremfor de andre.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse for Vedkommende

tjenstl. melde, at Ministeriet herved for indeværende

Finansaar tilstaar bemeldte frivillige Væbning i det

omhandlede Ojemed en Understøttelse af 20 Rd., der

vil være at afholde af den ved Finanslovens § 20 VI.

C. bevilgede Sum, idet tilfojes, at der er meddelt

Landfogden fornoden Underretning i saa Henseende.

4. septbr. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Vestamt, ang. de i Isafjord Kjob-

stad faldende Gebyrer for Bevillinger til at være

LSsemænd. Kjobenhavn den 4. Septbr. 1868. —
Isl. Kopib. 1868 Nr. 705. Tftindi um stjornarmålefni fslands

Efter at Hr. Amtm. paa derom fra Borgerrepræ-

sentanterne i Kjobstaden Isafjord gjort Foresporgsel

under 16. Marts f. A. havde resolveret, at der ikke
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tilkom disse Andel i de Gebyrer, deri bemeldte Kjobstad 1868.

erlægges for Bevillinger til at være Losemænd, har De i "4*^^^
Anledning af en ny Foresporgsel fra de nævnte Bor-

gerrepræsentanter, om Justitsministeriets Resolution af

4. Juli 1866, hvorved det er udtalt, at Fattigforstan-

derne i Reykjavik maa anses berettigede til at oppe-

bære Halvdelen af de ommeldte Gebyrer, ikke bor an-

vendes paa Andragerne, i behgl. Skrivelse af 23. Juni

d. A. indstillet Sagen til Ministeriets Afgjorelse, idet

De har ytret den Formening, at da Forespørgerne ikke

kunne henfores under den udtrykkelige Bestemmelse i

§ 15 i Frdg. 26. Maj 1863, og deres Virksomhed i

den ommeldte Henseende, — bortset fra, hvad der

maatte gjælde Fattigforstanderne i Reykjavik, — heller

ikke synes at kunne sættes ved Siden af Repstyreres,

kan der ikke tilkomme dem nogen Andel i de om-

meldte Ydelser.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at Mi-

nisteriet bifalder den af Hr. Amtm. ytrede Anskuelse,

og vil det derfor i den omhandlede Henseende have

sit Forblivende ved Deres ovenorahandlede Resolution

af 16. Marts f. A.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 7. septbr.

Islands Nord- og Ostamt, ang. Expedition af Posten

i Hunavatns Syssel. Kliavn den 7. Sept. 1868. —
Isl. Kopib. 1868 Nr. 715. Tioindi um stjornarmålefni Islands

II, S. 561.

I behgl. Skrivelse af 17. April d. A. har Hr. Amtm.

andraget, at De paa derom fremsat Begjæring har fri-

taget Dbrmd. Olafur Jonsson af Sveinsstabir fra den

ham overdragne Stilling som Postexpeditor i Hunavatns

Syssel, samt at De har beskikket Bjorn Skaptason af

Hnausar til at overtage denne Bestilling, hvorhos De

XX. B. 7
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1868. har anholdt om Ministeriets Approbation paa, at De i

g^JtøT Betragtning af den herskende Dyrtid har tillagt be-

meldte Bjorn Skaptason en Godtgjorelte af 10 Rd.

aarlig for hans Dleilighed i ommeldte Henseende.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

Ministeriet ikke kan finde tilstrækkelig Grund til at

tilstaa den nye Postexpeditor en storre Godtgjorelse

for det omhandlede Hverv, end den af Formanden oppe-

baarne, nemlig 6 Rd. aarlig, og har man i Dag til-

skrevet Landfogden det Fornodne med Hensyn til Be-

lobets Udbetaling af Jordebogskasseu.

septbr. Finansministeriets Bekjendtgjorelse om Ind-

losning af de 1866 udstedte rentebærende Kredit-

beviser. Kjobenhavn den 10. Septbr. 1868. —
Dep. Tid. for 1868 S. 923; Algreen-Ussings Lovsaml. for 1868

S. 358.

Ved at gjentage Nr. 5 i Bekjendtgjorelse 18. Sept.

1866 om Udstedelsen af rentebærende Kreditbeviser

bekjendtgjores endvidere: 1) Den Anmeldelse, som skal

gjores til Amtstuerne om de Belob i Kreditbeviser,

som onskes indloste sammesteds til Forfaldstiden, den

15. Oktbr. 1868, maa være indkomne skriftlig tilved-

kommende Amtstue senest den 3. Oktbr. d. A. 2) Ved

Finanshovedkassen indloses Kreditbeviserne fra den 15.

Oktbr. 1868 uden foregaaende Anmeldelse. 3) Ind-

losningen sker mod kontant Betaling. 1
)

J

) 1 Forbindelse med ovenstaaende Bekjendtgjorelse udgik

under 11. Septbr. 1868 fra Finansministeriet et Cirkulære

til samtlige Amtsforvaltere, indeholdende nærmere For-

skrifter til Iagttagelse ved Indlosningen af de ommeldte

Kreditbeviser.
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Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 1868.

over Islands Vestamt, ang. Laan til Forebyggelse^^^^;

af Hungersnod. Khavn den 16. Sept. 1868. —
Isl. Kopib. 1868 Nr. 753. Tioindi ura stjornarmalefni Islands

Hi S. 562-63.

I behgl. Skrivelse af 10. f. M. med Bilag har Hr.

Amtm. indberettet om den paa forskjellige Steder i

Vestamtet herskende Nod, idet De har anfort, at 4

Hepper i Snæfellsnes Syssel, nemlig Breioavik, Staoar-

sveit, Nes-Rep innri og Nes-Rep ytri, der ved en

Række af uheldige Fiskeaar ere blevne mere og mere

forarmede, paa Grund af det i sidstafvigte Vinter og

Foraar mer end sædvanlig mislykkede Fiskeri, den lave

Pris paa Klipfisk og Kornvarernes Dyrhed endnu mindre

end i de foregaaende Aar have været i Stand til at

forskaffe sig tilstrækkelig Forsyning af Levnetsmidler

for den kommende Vinter, og at det derfor neppe vil

kunne undgaas, at Hungersnod indtræffer i Sodistrik-

terne, saafremt Vinterfiskeriet skulde mislykkes. Da
de ulykkelige Folger af en saadan Nod efter Hr. Amt-

mandens Formening ikke' vilde kunne forebygges uden

ved det Offentliges Hjælp, har De derfor anholdt om

Ministeriets Tilladelse til i den yderste Nod at maatte

paa Handelspladserne i ovennævnte Syssel optage et

Laan af Kornvarer — mindst 100 Tdr. — imod at

Betalingen udredes af det Offentlige som et Laan til

vedkommende Kommune.

Da det efter Hr. Amtm.'s Indberetning maa anses

uodvendigt at træffe Foranstaltning til, at der i paa-

kommende Tilfælde kan ydes vedkommende Kommune

den attraaede Hjælp, tror Ministeriet, i Forventning af

Rigsdagens Billigelse, at turde stille til Deres Dispo-

sition ved Islands Jordebogskasse et Belob af indtil

1500 Rd. for at anvendes i Overensstemmelse med

Deres Indstilling som Laan til. Indkjob af Koruvarer

til de Kommuner i Vestamtet, hvor saadant maa anses
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1868. for en uundgaaelig Nodvendighed, saaledes at Laanet

16. Septbr.
forrentes af vedkommende Repper med 4 pCt. aarlig

Rente, og tilbagebetales inden den 31. Marts 1874, og

har man under D. D. tilskrevet Landfogden i Island

om efter Deres nærmere Rekvisition at udbetale Be-

lobet af Jordebogskassen.

26. septbr. Statsregnskab for Finansaaret 1867—1868.

Kjobenhavn den 26. Septbr. 1868. — Dep. Tid. for

1868 S. 950—52; Algreen-Ussings Lovsaml. for 1868 S. 360—

62. (Dette i Finansministeriet den 31. August 1868 i Henhold

til Finansloven af 21. Maj 1867 samt Tillægsbevillingslov af

15. Maj 1868 opgjorte og i Statsraadet fremlagte Statsregnskab

et ledsaget af Indtægts- og Udgiftsbilag (S. 1—155 in 4to)

med et forudskikket allerh. Reskr. af 26. Septbr. 1868, hvorved

Finansministeren bemyndiges til at lade det bringe til almin-

delig Kundskab i Forbindelse med selve Reskriptet.)

6. oktbr. Bekjendtgj oreise om Udprægning af Bronce-

Halvskillinger. Khavn den 6. Oktbr. 1868. —
(Finansministeriet). Dep. Tid. for 1868 S. 973—74; Algreen-

Ussings Lovsaml. for 1868 S. 370.

Efter at H. M. Kongen under 20. April f. A.

allern. har approberet, at der udmontes Bronce-Halv-

skillinger med Allerhojstsamrnes kronede Navnechiffer,

omgivet af Egelov, paa Adversen, og Reversen . ufor-

andret som hidtil, samt med glat Rand, er det ved

allerh. Resol. af 2. dennes allern. bifaldet, at denne

Mont optages i Cirkulationen.

Dette bekjendtgjores herved til almindelig Efter-

retning.

24. oktbr. Tillægsartikel til Konvention af 24. Oktbr.

1867 mellem H. M. Kongen af Danmark og de

forenede Stater af Amerika. Washington den 15.

Oktbr. 1868. — Dep. Tid. f. 1868 S. 1033-34; Algreen-

Ussings Lovsaml. 1868 S. 370.-71.
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1868.

over Island, ang. Laan til Vejanlæg i Reykjavik lToktta

Kjobstad. Kjobenhavn den 16. Oktbr. 1868. —
Isl. Kopib. 1868 Nr. 825. Tftindi nm stjornarmålefni fslands

II, S. 562-63.

Med Hensyn til, at Hr. Stiftamtm. i behgl. Skrivelse

af 31. Juli d. A. har anholdt om Ministeriets Appro-

bation paa, at De har meddelt Deres Samtykke til, at

der for Reykjavik Kommunekasses Regning optages et

Laan af 800 Rd., der forrentes med 4 pCt. p. a. og

tilbagebetales i de 4 Aar 1870—1873 med V* aarlig,

til Fuldforelse af den fra Reykjavik Kjobstad udgaaende

Hovedvej, skulde man til behgl. Efterretning tjenstl.

melde, at den ansogte Approbation herved bifaldes.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 19. oktbr.

over Island, ang. Portofrihed for Sonderamtets

okonomiske Selskabs Breve med Sonderamts-

posten. Kjobenhavn den 19. Oktbr. 1868. —
Isl. Kopib. 1868 Nr. 840. Tftindi um stjornarmålefni Islands

Ufi'é. 563. h-^^^^^^^^^^^^^^^^o;^ - / r -
'III

I behgl. Skrivelse af 24. Juli d. A. har Hr. Stift-

amtm. anholdt om Ministeriets Approbation paa, at

De indtil videre har tilstaaet Sonderamtets okonomiske

Selskab (hus- og biistjornarfjelag) Portofrihed med

Sonderamtsposten for de Breve, som Selskabet lader

udgaa til Amtets Beboere, og dem, som indkomme til

Selskabet fra dets Repræsentanter eller Andre.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning tjenstl. melde, at Ministeriet med Hensyn til,

at den ommeldte Foranstaltning savner Medhold i Be-

stemmelserne i allerh. Reskr. af 8. Juli 1779, saavel-

som ogsaa for Folgernes Skyld, ikke ser sig i Stand

til at meddele den begjærte Approbation.
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1868. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, angaaende Forbud mod Brugen af Net

ved Fangsten af Sopapegojer paa Vestmannoerne.

Khavn den 21. Oktbr. 1868. — isi. Kopib. lm Nr.

849. Ti'oindi um stjornarmålefni fslands II, S. 563—65.

I Anledning af, at Sysselmanden paa Vestmann-

oerne havde anholdt om Stiftamtets Approbation paa

en af ham under 23. Septbr. f. A. udstedt Politiplakat,

indeholdende Forbud mod Brugen af Net ved Fangsten

af Sopapegojer, har Hr. Stiftamtm. i behgl. Skrivelse

af 31. Juli d. A. ytret, at da De maatte finde det

tvivlsomt, om en saadan Foranstaltning egner sig til

at træffes ved en Politiplakat, har De troet ikke at

burde meddele den ansogte Approbation, hvorimod De,

efter at have foranlediget optaget et Thiugsvidne til

Godtgjorelse af den formentlige Hensigtsmæssighed og

Virkning af et sligt Forbud for den nævnte Jurisdik-

tions Vedkommende, har anset det rettest at forelægge

Ministeriet Sagen, og har De derfor henstillet, om der

maatte være Anledning til at træffe Foranstaltninger til

Reguleringen af Sopapegojefangsten, og i saa Fald, at

der enten forelægges Althinget et Udkast til et hertil

sigtende Lovbud, eller at der for Vestmannoernes Ved-

kommende ad administrativ Vej fastsættes Regler herfor

i de Bygselbreve, som fremtidigen udfærdiges til Op-

sidderue paa de derværende Jorder.

Ligesom det imidlertid turde være tvivlsomt, om

et Forbud, der skulde udstrækkes til hele Landet (og

selvfolgelig maatte ske ad Lovgivningsvejen) mod Brugen

af den omhandlede Fangstmaade, vilde være hensigts-

mæssig, idet man formentlig paa nogle Steder netop

har optaget denne i den Hensigt at udrydde Sopape-

gojerne som skadelige for Edderfuglevarpene, saaledes

vilde der, naar man vilde vælge den anden af Hr.

Stiftamtm. paapegede Vej, nemlig for Vestmannoernes

Vedkommende at iværksætte Forbudet paa den Maade,
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&t der i de fremtidige Bygselbreve blev optaget en 1868.

hertil sigtende Klausul til Foranstaltningens Gjennern-^^^
kt
^"

forelse, udfordres en uforholdsmæssig lang Tid, foruden

at deraf vilde opstaa en Ulighed mellem Fæsternes

Vilkaar, der ikke kan anses for onskelig.

Det er derfor kommet under Overvejelse, om der

ikke er et andet Middel, hvorved Foranstaltningen ad

administrativ Vej kan gjennemfores paa en Gang for

samtlige Jorder paa Vestmannoerne.

Efter hvad der i de hermed tilbagefolgende Akter

er oplyst, raaa det antages, at det derværende Jorde-

gods er udsat for betydelige Forringelser ved at So-

papegojefangsten, der er en til Jorden knyttet Her-

lighed, formindskes eller raaaske efterhaanden gaar til

Grunde ved den nu brugelige Fremgangsmaade. Da
ou samtlige Jorder paa Vestmannoerne ere Statsejen-

domme, turde der ikke være lidet, der taler for, at

Staten i Egenskab af Jorddrot maa være berettiget til

at forbyde sine Fæstere Anvendelsen af en Fangst-

niaade, hvorved Jordernes Værdi væsentlig forringes, i

Analogi med hvad der gjælder om Forbud mod Edder-

fugledrab, ulovlig Skovhugst m. v., og at opsige dem

Fæstet, naar Lovbudet overtrædes.

Forinden imidlertid videre heri foretages, skulde

man, næst at bemærke, at der ved Afgjorelsen af det

heromhandlede Sporgsmaal selvfolgelig vil være at tage

særdeles Hensyn til Indholdet af de til Vedkommende

udstedte Fæstebreve, tjenstl. udbede sig Hr. Stiftamt-

mandens Ytringer i bemeldte Henseende behgl. med-

delte, hvorved Bilagene tillige forventes tilbagesendte.

Justitsministeriets Skrivelse til Revisionsdepar- 28. Oktbr

tementet for Kongeriget, .ang. udestaaende Afgifts-

restancer af Vestmannoerne. Khavn d. 28. Oktbr.
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1868. 1868. — Isl. Kopib. 1868, Nr. 865. Ti'oindi ura stjornar-

28. Oktbr. målefni fslands II, S. 565-66.

Ved at fremsende Afskrift af Antegnelserne til
I

Regnskabet for Indtægterne af Vestmanno Jordegods
j

for Finansaaret 1866—67, hvori antydes Reglerne for

den Form, hvorunder de udestaaende Restancer bor

opfores i Regnskabet, for den Legitimation, der ud-

fordres for at disse Restancer kunne udgaa af samme,
j

samt for den Fremgangsraaade, der bor anvendes ved

Restancernes Inddrivelse, har Revisionsdepartementet
I

for Kongeriget i behgl. Skrivelse af 17. f. M., næst at
j

udtale sig om de formentlige Mangler ved den nu- 1

værende Ordning af Forholdet, henstillet til Ministe-
,

riets Afgjorelse dels, om det kan tillades Regnskabs-

foreren, at fore de Restancer til endelig Afgang, om

hvilke det ved en bekræftet Udskrift af Fogedproto- :

kollen godtgjores, at der hos vedkommende Yder intet

har været at gjore Udlæg i, dels om nogle uerholdelige
,

Restancer for Aarene 1865—66 og 1866—67, til Belob

henholdsvis 330 Rd. 82 Sk. og 185 Rd. 89 Sk., maa
j

bortfalde.
1

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-
1

retning tjenstl. melde, at det af velbemeldte Departe-

ment opkastede Sporgsmaal, om de Restancer, for

hvilke der forgjæves er forsøgt Udpantning, kunne ud-

gaa af vedkommende Regnskab, maa besvares bekræf-

tende, og maa Ministeriet derhos være af den For-

mening, at det bor overlades til Administrator at vælge

det Tidspunkt, til hvilket Udpantningen foretages, efter
|

de forhaandenværende Omstændigheder inden den lov-

bestemte Termin af 2 Aar, ligesom det ogsaa formentlig

bor overlades til den nævnte Bestillingsmand, efter i

Hensynet til, hvad der i hvert enkelt Tilfælde maa

anses bedst stemmende med Statskassens Tarv, at af-

gjorey hvorvidt de Leitøndinge, der ikke ere veder-

hæftige og ikke kunne stille Sikkerhed for hvad de
j
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skylde, skolie udsættes af Bygselet, idet den Regel, 1868.

at en saadan uvederhæftig Opsidder ufravigelig skal
"gs^Oktbr

udsættes fra sin Gaard, kunde have til Folge, at en

meget stor Del af Leilændingerne maatte i Tilfælde af

nogle fiskelose Aar fravige deres Fæstesteder. Idet

det derfor tillades, at de ovenomineldte uerholdelige

Restancer for Aarene 1835—66 og 1866—67 raaa bort-

falde, undlader man ikke at tilfoje, at der i Dag er

tilskrevet Stiftamtmanden over Island, om der ikke

maatte være Anledning til at foretåge Skridt til at faa

Plakaten af 14. Maj 1834, angaaende privilegerede

Fordringers Inddrivelse, udvidet til Island.

De indsendte Regnskabsbilag folge hoslagt tilbage.

Deklaration angaaende at danske og italienske 29- oktbr.

Undersaatter skulle i Italien og Danmark være

fritagne for tvangslaan og for Tjeneste i Ar-

meen m. V. KjObenhavn den 29. Oktbr. 1868.

—

(Udenrigsministeriet). Algreen - Ussings Lovsamling for 1868

S. 371-72.

Da H. M. Kongen af Danmarks og H. M. Kongen

af Italiens Regjering onske saa meget som muligt og

paa Grundlag af fuldstændig Gjensidighed at lade ita-

lienske og danske Undersaatter nyde godt af alle de

Begunstigelser og Forrettigheder, som i de tvende

Stater ere tilstaaede hvilkensomhelst tredje Stats Un-

dersaatter, saa erklære de herved, at italienske og

danske Undersaatter skulle være fritagne for enhvef

Art af Tjeneste i Armeen, Marinen, Borgervæbningen

og Landeværnet. De i nærværende Deklaration inde-

holdte Bestemmelser skulle vedblive at være i Kraft

indtil den 29. Oktbr. 1873. i

*) En tilsvarende Deklaration er under 7. Oktbr. 1868 ud-

færdiget af den italienske Statssekretær for de udenlandske

Anliggender. (Dep. Tid. for 1868 S. 1034—35
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1868. Justitsministeriets Skrivelse til Finansministeriet,

ang. Dampskibsforbindelsen mellem Kjobenhavn,

Færderne og Island. Khavn d. 20. Novbr. 1868.—
Isl. Kopib. 1868 Nr. 921. Tfbindi um stjornarmålefni fslands

II] S. 566-67.

Ved at remittere den med Finansministeriets behgl.

Skrivelse af 16. d. M. hertil oversendte Betænkning

fra Generalpostdirektionen med Bilag, der gaar ud paa

at anbefale den af dette Ministerium udtalte Tanke

om at henlægge Dampskibsforbindelsen mellem Kjoben-

havn, Færoerne og Island under Postvæsenets Over-

bestyrelse, og indeholder en udforlig Plan til Forholdets

Ordning, skulde man tjenstl. tilbagemelde, at Justits-

ministeriet vel for sit Vedkommende ikke finder Noget

at erindre imod den ommeldte Plan, men at man dog

ikke skal undlade at henlede Opmærksomheden paa:

at det med Hensyn til, at det med det forenede

Dampskibsselskab bestaaende Certeparti om hin Damp-
skibsforbindelse maa opsiges inden næstkommende 31.

Decbr., maa være Justitsministeriet i hoj Grad magt-

paaliggende, om Forholdet endelig kunde være bragt i

Olden inden bemeldte Tid;

at der ialtfald for næste Finansaars Vedkommende

ligesom hidtil (jfr. f. Ex. det Rigsdagen nu foreliggende

Finanslovsforslag, § 20, VIII. B.) maa tænkes paa

Tilvejebringelsen af Midler til Afholdelsen af den i de

respektive færoiske og islandske Handelslove befalede

Læsteafgift af Postdampskibet, hvilken for hver Reise

frem og tilbage andrager 3 Rd. pr. Ton af Skibets

fulde Drægtighed, hvorved dog bemærkes, at det under

Forudsætning af Islands finansielle Udsondring turde

være nodvendigt, enten at bevirke en saadan Foran-

dring i den islandske Handelslovgivning, hvorefter Post-

dampskibet fritages for Erlæggelsen af Læsteafgift for

Islands Vedkommende, eller at soge fastsat, at Læste-
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afgiften af Postdampskibet ikke indflyder i den even- 1868.

tuelle islandske Landskasse, og n
* .IV '

° 20. Novbr.
at der, forsaavidt Planen gaar ud paa, at ogsaa

et Punkt paa Islands Ostkyst, in specie Berufjord, vil

være at anlobe, da under samme Forudsætning som

nysantydet eventuelt maatte træffes en Overenskomst
,

niellem Postbestyrelsen og den særlige islandske Ad-

ministration om Refusion fra Islands Side for den Del

af Underbalancen paa Foretagendet, der maatte resul-

tere af et saadant Punkts Anloben, idet Reisen fra

Berufjord til Reykjavik og omvendt maatte betragtes

som et Moment i den indre islandske Postgang, der

efter det Rigsdagen forelagte Udkast til Lov angaaende

Islands Finansvæsen eventuelt bliver et islandsk og

altsaa Kongerigets Kasse uvedkommende Anliggende.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 24. Novbr.

og Amtmændene i Island, ang. Maaling af Skibe

fra Storbritannien. Khavn den 24. Novbr. 1868. —
Isl. Kopib. 1868 Nr. 944—46. Tibindi um stjornarmalefui is-

lands II, S. 567—68.

Ifolge Meddelelse fra Generalpostdirektoratet for

Skattevæsenet er det af Samme tilsagt den storbritan-

niske Regjering, at alle de i Storbritannien hjemme-

horende Skibe, der ere forsynede med britiske Regi-

streriugscertifikater (certificates of registry), ikke skulle

være underkastede Ommaaling i Danmark eller Bi-

laudene, men at den i bemeldte Certifikater angivne

Tonsdrægtighed vil være at tage tilfolge.

Ved at meddele Foranstaaende skulde man tjenstl.

anmode Hr. (Tit.) om behgl. at ville instruere Ved-

kommende i Overensstemmelse hermed, med Tilfojende,

at Omsætningen af de i de britiske Registreringscerti-

fikater anforte Tons-Drægtigheder til Kommercelæster

tøaa foretages , efter Forholdet 2 Tons = 1 Koramerce-
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1868. læst » hvorved bemærkes, at ved Brokregninger bliver

Folgende at bemærke:

1. Naar den ved Division med 2 i Tons-Drægtigheden

udfundne Kommercelæste-Drægtighed ikke over-

stiger 10,00 Læster, bortkastes alle Hundrededels-

Broker, som ere mindre end 0,13, fra 0,13 til 0,37

inklusive regnes for % Læst, fra 0,38 til 0,62 inkl.

for 1
I2 Læst, fra 0,63 til 0,87 inkl. for 3

/4 Læst,

og 0,88 eller derover for en hel Læst.

2. Naar derimod den udfundne Drægtighed er over

10,oo Læster, bortkastes de Hundrededels-Broker,

som ere mindre end 0,26, fra 0,26 til 075 regnes

for 1
/2 Læst, og 0,76 eller derover for en hel Læst.

il. Decbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Sporgsmaal om Forstrandsret.

Khavn den 11. Decbr. 1868. - isi. Kopib. 1868 Nr.

966. Ti'fcindi um stjornarmålefni fslands II, S. 568-69.

1 behgl. Skrivelse af 2. Septbr. d. A. har Hr.

Stiftamtm. indstillet til Ministeriets Afgjorelse, om

Provenuet af tvende, henholdsvis paa Ålfholar-Forstrand

inden Rangårvalla Syssel og paa Loptsstafcir- Forstrand

inden Arnes Syssel ilanddrevne Fustager med Stenolie

bor tilfalde Statskassen eller de respektive Ejere af

Forstranden, imod at disse paatage sig alt Ansvar i

Tilfælde af eventuel Reklamation fra vedkommende

Ejeres Side. v

Foranlediget heraf skulde man, efter om Sagen

at have brevvexlet med Finansministeriet, til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde,

at man ikke skjonner rettere, end at de inddrevne

Gjenstande henhore under Bestemmelserne i Plak. 4.

Maj 1778 § 1, og at Statskassen altsaa, forsaavidt

ingen Ejer melder sig, er berettiget til Provenuet, men

at man i Betragtning af dettes ubetydelige Storrelse
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ikke vil have Noget at erindre imod, at det tilfalder 1868.

de paagjældende Grundejere under Betingelse af, at
"iT^Decbr

de holde Statskassen fri for Ansvar i Tilfælde af, at

Reklamation fra vedkommende Ejeres Side maatte

finde Sted.

Bekjendtgj oreise ang. Henlæggelsen af Besty- 31 - Decbr.

reisen af den islandske Lægefonds Midler til Stifts-

ovrigheden i Island. Khavn d. 31. Decbr. 1868.—
Isl. Forest. og Resol. Protok. 1868 Nr. 30. Dep. Tid. for 1869

S. 128; Algreen-Ussings Lovsaral. for 1868 S. 8*3; Ti'oindi um
stjornarmålefni fslands II, S. 569—70.

Ved allerh. Resol. af 12. August 1848. bekjendtgjort ved

Justitsm. Plakat af 23. s. M., blev det allern. bifaldet, at de

ved Reskript af 10. Maj 1651 og Anordn. 27. Maj 1746 ind-

stiftede 4 Hospitaler for Spedalske i Island, Kaldafcarnes Ho-

spital og Horgslands Hospital i Sonderamtet, Hallbjarnareyrar

Hospital i Vestamtet og Mofcrufells Hospital i Nord- og Ost-

amtet, skulde ophore at være Sygeanstalter for Spedalske, hvor-

imod deres Ejendomme, Indtægter og opsamlede Midler for

Fremtiden skulde danne en Fond, bestemt til at forbedre Me-

dicinalindretningen i Island, dog saaledes at de forskjellige

nospitalers Midler fremdeles og indtil videre skulde admini-

streres særskilt for hvert Hospital paa samme Maade som tid-

ligere. Hospitalernes Overbestyrelse blev ved Reskr. 12. Maj

1652 henlagt til Biskoppen og Laugmanden i hvert Stift, men

paahvilede nu efter Laugmandsembedets Ophævelse ved Frdg.

11. Juli 1800 og Hola Bispestols Nedlæggelse ved Reskript 2.

Oktbr. 1801, Biskoppen i Island og Amtmanden i det Amt,

hvor Hospitalet er beliggende. Da der imidlertid senere jevn-

ligen opstod Disputer om Regnskabsaflæggelsen for de forskjel-

lige Hospitalers Indtægter, og om Fordelingen paa disse af de

Udgifter, der medgik til Lægeundervisningen hos Landfysikus

m. v., foranledigede Ministeriet, at den Kommission, der i 1864

sammentraadte i Reykjavik til Droftelsen af Sporgsmaalet dels

om forandrede Bestemmelser i Henseende til Opkrævnings- og

Realisationsmaaden af Hospitalsindtægterne, dels om Tilveje-
*

bringeisen af nye Indtægter for Hospitalerne, tillige tog under

Overvejelse, om der ikke maatte være Anledning til at foretage
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1868. en saadan Forandring i Lægefondens Overbestyrelse, at denne

31. Decbr. fov hele Landet blev underlagt Stiftsøvrigheden.

""^ I sin over Sagen afgivne Betænkning ytrede Kommissionen,

med Hensyn til det heromhandlede Punkt, at det vilde være i

Sagens velforstaaede Interesse, ligesom ogsaa det principmæs-

sigste, at Overbestyrelsen af Hospitalernes eller Lægefondens

Indtægter blev forenet hos Stiftsøvrigheden i Island eller under-

lagt denne, hvadenten Forholdet med Hensyn til Indtægternes

Opkrævning og Realisation blev ordnet efter ensartede Regler

for hele Landet — saaledes som sket er ved Frdg. 10. August

1868 — eller ikke, idet den Omstændighed, at Hospitalernes

Indtægter, som nu vare gaaede over i en samlet Medicinalfond

for hele Landet, og saaledes nu vare at betragte som en Hel-

hed, følgerigtigt syntes at medføre, at Fondens Midler burde

underlægges én Autoritet, og ikke tvende, saaledes som Til-

fældet var nu, — Noget, som medens der fandtes Hospitaler i

hvert Amt, muligen havde en Berettigelse, men som nu under

helt forandrede Forhold ikke længer fandt Sted.

Idet Ministeriet maatte tiltræde den af Kommissionen saa-

ledes ytrede Anskuelse, blev det i Motiverne til det Althinget

i 1867 forelagte Udkast til fornævnte Frdg. af 10. Aug. 1868

udtalt, at det var Meningen, at Medicinalfondens Overbestyrelse

for Fremtiden skulde gaa over til Stiftsøvrigheden, ligesom det

ogsaa i selve Frdg., navnlig dens § 5, var forudsat, at Fondens

Overbestyrelse var hos denne. Den endelige Bestemmelse om

dette Forholds Ordning hørte derimod ikke hjemme i det om-

handlede Lovbud, der kun angik selve Hospitalslodderne, medens

Spørgsmaalet om Fondens Bestyrelse og Anvendelse hørte under

Administrationens Afgjorelse. Efter i Henhold til det Anførte

at have erhvervet allerh. Resolution i Sagen, blev der gjennem

Justitsministeriet udfærdiget følgende:

Auglysing um, ab stjorn å fjårmunuin lækna-

sjofcftins islenzka skuli eptirleibis fengin i hendur stipts-

yrirvoldunum a Islandi.

Samkvæmt [)egnlegri uppåstungu domsmålastjornar-

innar hefir hans håtign konunginum l)6knazt 29.
J).

m.

allramildilegast ab fallast å, ab stjorn å fjårmunura og

tekjura islenzka læknasjobsins skuli eptirleibis falin å

hendur stiptsyfirvoldunum a Islandi.
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|>etta birtist hér me& ollum, sem hlut eiga ao måli, 1868,

til eptirbreytni. — I domsraålastjorninni, 31. dag de- 31. Decbr.

sembermånafcar 1868.

Bekjendtgjorelse angaaende Henlæggelsen af

Bestyrelsen af den islandske Lægefonds Midler til

Stiftsøvrigheden i Island.

Paa Justitsministeriets derom nedlagte allerund.

Forestilling har det behaget H. M. Kongen under 29.

d. M. allern. at bifalde, at Bestyrelsen af den islandske

Lægefonds Midler og Indtægter henlægges til Stifts-

øvrigheden i Island.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende. — Justitsministeriet den 31. Decbr.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1869.

II e

Ungen af Faareskabet i Grafnings Rep i 1867.

Khavn den 12. Januar 1869. - isi. Kopib. 1869 Nr.

17. Ti'oindi ura stjornarmålefni fslands II, S. 583—84.

Med Hensyn til at Repstyreren i Grafnings Rep
i Arnes Syssel, Jon Ogmundsson, i et i sin Tid direkte

hertil indkommet Andragende paa Repsbeboernes Vegne

har besværet sig over, at der ved Stiftamtets Resolu-

tion af 2. Decbr. 1866 og 28. Januar 1867 blev be-

skikket 3 Mænd fra Olfus Rep til at have Opsyn med

Faarenes Badning i Grafnings Rep, uagtet der for-

mentlig fandtes habile Mænd dertil i sidstnævnte Rep,

samt at der derefter er alfordret Reppen 90 Rd. til

bemeldte Opsynsmænd, — har Hr. Stift aratm. efter

dertil af Ministeriet given Foranledning i behgl. Skrivelse

af 27. August f, A. ytret, at den Amtmændene i Frdg.

5. Januar 1866 § 2 givne Bemyndigelse til at beskikke
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1869. Repstyreme Medhjælpere til Udtoreisen af de i Frdg.

. Januar, paabudne Foranstaltninger formentlig bor opfattes saa-

ledes, at der hos de ommeldte Medhjælpere ikke blot

udkræves den fornodne Sagkundskab, men ogsaa en

saadan Paalidelighed, at Overøvrigheden kan stole paa

Sandfærdigheden af deres Beretninger, og at De der-

for, da en saadan Paalidelighed i Reppen neppe tor

forudsættes hos dem, der selv ere interesserede i Sagen,

i Vinteren 1866—67 ved Gjenneroforelsen af bemeldte

Forordnings Bestemmelser overalt i enhver Rep, hvor

Skabsygdommen fandtes, har beskikket Medhjælpere til

Repstyreme valgte i en anden Rep. Hvad Grafnings

Rep særlig angaar, har Hr. Stiftamtm. bemærket, at

det var saa langt fra, at der var Anledning til at gjore

nogen Undtagelse fra denne Regel for sammes Ved-

kommende, at denne Rep netop i Vinteren 1866—67

havde givet flere Prover paa Upaalidelighed end nogen

anden Rep i Sonderamtet, hvorhos de Chikaner, hvorfor

de fra Olfus Rep i Decbr. 1866 beskikkede Opsyns-

mænd idelig vare udsatte af Grafnings Reps Beboere,

gjorde det nodvendigt, senere at foroge deres Antal

til 3.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

om der end maatte kunne reises Tvivl om den af Hr.

Stiftamtm. opstillede Fortolkning af Bestemmelsen i

Frdg. 5. Januar 1866 § 2 i Almindelighed, maa man

efter de fremkomne Oplysninger finde, at der i det

foreliggende Tilfælde har været Anledning til at be-

skikke Udenrepsmænd til at fore Tilsyn med Faarenes

Sundhedstilstand og Badning i Grafnings Rep. Som

Folge heraf vil nysnævnte Rep ikke kunne fritages for

at udrede de herved foranledigede Omkostninger, hvor-

imod det efter Omstændighederne tillades, at det om-

handlede Belob fordeles paa 2 Aar saaledes, at Halv-

delen udredes paa Mandtalsthinget 1869 og Halvdelen

paa Mandtalsthinget 1870.
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Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini- 1869.

steriet, ang. fremmede Nationers Fiskeri under
12 - Januar '

Island. Ejobenhavn den 12. Januar 1869. —
Isl. Kopib. 18^9 Nr. 20. Tibindi um stjornarmålefni fslands II,

S. 584-86.

Med den i Extraktgjenpart hoslagte Betænkning

har den kgl. Kommissarius ved det i Aaret 1867 af-

holdte islandske Althing hertil indsendt dettes i Gjen-

part ligeledes hosfolgende Petition angaaende Frem-

medes Fiskeri omkring Islands Kyster, hvori der

andrages paa:

1. at den kgl. Regjering vilde fortsætte sine Bestræ-

belser for at opnaa en Overenskomst med den

franske og engelske Regjering om disse Nationers

Fiskeri omkring Islands Kyster paa den Maade,

der efcer Sagens Beskaffenhed og Omstændig-

hederne maa anses hensigtsmæssig for Islænderne,

og navnligen, at den sidstnævnte Regjering soges

formaaet til hver Sommer at opsende til Island

et armeret Skib for at fore Tilsyn med de engelske

Fiskeres Opforsel under Island,

2. at Regjeringen i sine Forhandlinger med Frankrig

og England soger at opnaa, at disse Landes Fi-

skere ikke begynde deres Fiskeri inde i Faxe-

bugten eller Bredebugten forend ved det islandske

Vinterfiskeris Slutning (12. Maj), forsaavidt de

nævnte Staters Regjeringer ej kunne formaas til

at gaa ind paa saadanne Demarkationslinjer for

Fiskeriet i bemeldte Bugter, som ligge udenfor

Indbyggernes sædvanlige Fiskebanker.

Idet man ved denne Leilighed ikke skulde undlade

endvidere at fremsende en Extraktgjenpart af en af

Chefen for den i afvigte Sommer under Island sta-

tionerede Orlogsskonnert » Fylla«, Kapt. Albeck, til

Marineministeriet indgiven Rapport om hans Forhand-

XX. B. 8
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1869. linger med den franske Stationschef ang. de Franskes

. Januar. Fiskeri under Island, skulde man i Anledning af det i

Althingspetitionens forste Indstillingspunkt ytrede Onske

om, at den engelske Regjering maatte soges formaaet

til hvert Aar at opsende til Island et armeret Skib,

for at fore Tilsyn med de engelske Fiskeres Opforsel,

tjenstl. anmode Udenrigsm. om behgl. at ville foran-

ledige den engelske Regjering gjort bekjendt med de

af Islænderne fremsatte Klager over Overgreb, begaaede

af de engelske Fiskere, hvorhos man ved samme Lei-

lighed maatte onslie fremhævet for den engelske Re-

gjering, at endskjondt den danske Regjering erkjender,

at det er enhver Stats Pligt at fore det fornodne Politi-

tilsyn indenfor Territoriets Grænser, og haandhæve

Undersaatternes Rettigheder mod Overgreb, vilde det

dog, henset til de Vanskeligheder, hvormed det paa

Grund af de lokale Forhold i Island — Kysternes

store Udstrækning og den ringe Folkemængde — er

forbundet for den danske Regjering at fore tilborligt

Polititilsyn paa det islandske Søterritorium, være denne

meget kjært, om det lod sig forene med de engelske

Flaadedispositioner, at der, om ikke hvert Aar, saa

dog af og til blev opsendt et armeret Skib til de is-

landske Farvande i det nævnte Ojemed.

Med Hensyn til, at Althinget dernæst har andraget

paa, at de med den franske og engelske Regjering forte

Forhandlinger angaaende Fiskeriet under Island maatte

blive fortsatte, tor man hengive sig til det Haab, at

Udenrigsm. vil foranledige de svævende Forhandlinger

om Fastsættelsen af en Demarkationslinje for de Fran-

skes Fiskeri inde paa Faxebugten og eventuelt Brede-

bugten forte videre ad den senest i Skriv, herfra af

22. Oktbr. 1866 antydede Vej 1
), hvorhos man ikke

har villet undlade at henstille til bemeldte Ministeriums

J

) Jfr. Justitsm. Skriv, til Udenrigsmin. af 10. August 1864 i

Lovsaml. for Island XIX, p. 109-112.
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behgl. Overvejelse, om det maatte kunne optages som 1869.

et subsidiært Punkt under Forhandlingerne, at de franske^^^^"
Fiskere ikke maa lobe ind paa Faxebugten eller Brede-

bugten for at fiske, forend efter at Islændernes Vinter-

tisketid er tilende (12. Maj), eller idetmindste, at den

franske Regjering vilde betinge Adgangen til at kon-

kurrere om de af den tilsagte Præmier for Fiskeri

deraf, at vedkommende Fiskerfartoj ikke havde drevet

Fiskeri inde paa bemeldte Bugter for Udlobet af den

nævnte Tidsgrænse.

Traktat til Fastsættelse af Ægteskabskontrak- 20. januar,

ten mellem Hs. Kgl. Hojked Kronprins Christian

Frederik Vilhelm Carl af Danmark og Hds. Kgl.

Hojhed Prinsesse Lovisa Josephina Eugenia af

Sverrig og Norge, afsluttet i Stockholm den 20.

Januar 1869. — Depart. Tid. 1869 S. 153-59; Algreen-

Ussings Lovsaml. 1869 S. 40—44.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 29. Januar.

Islands Vestamt, ang. Godtgj oreise for Udlæg i

Anledning af Embedsreiser. Khavn d. 29. Januar

1869. — Isl- Kopib. 1869 Nr. 79. Tioindi um stjornar-

målefni fslands II, S. 586-87.

Med Hensyn til, at Hr. Amtm. i behgl. Skrivelse

af 19. Novbr. f. A. har anholdt om at tilstaas et pas-

sende Belob i Refusion af de Udgifter, der foruden de

egentlige Befordringsomkostninger ere medgaaede paa

en af Dem i afvigte Aar til Baroastrands og Isafjords

Sysseler foretagen Embedsreise, der varede i 13 Dage,

undlader man ikke tjenstl. at henlede Deres Opmærk-
somhed paa, at der ifolge allerh. Resol. 16. Maj 1829,

jfr. Indenrigsm. Skriv, til Vestamtet 21. Septbr. 1849,

ang. Biskoppens Visitatsreiser, ikke tilkommer Amt-
8*
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1869. mændene Diæter paa de af dem foretagne Embeds-

^p^^7"reiser, men derimod Godtg.jorelse efter specificeret,

eventuelt dokumenteret Regning for de af dem derved

havte positive Udgifter indtil et Belob af 100 Rd. for

hvert Aar. Man skulde derfor tjenstl. anmode Hr.

Amtm. om at indsende en i Overensstemmelse med

det Anforte affattet Regning over de paa Deres om-

meldte Inspektionsreise havte Udlæg, der ikke kunne

henregnes til Befordringsomkostninger, hvorefter det

Dem tilkommende Belob vil blive foranlediget anvist

paa den af Dem begjærte Maade.

29. Januar. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Laan til Istandsættelse af Hoved-

veje i Sonderamtet. Khavn den 29. Januar 1869.

— IsL Kopib. 1869 Nr. 81. Tfoindi um stjornarmålefni fslands

II, S. 587.

I behgl. Skrivelse af 2. Septbr. f. A. har Hr.

Stiftaintm. gjort Indberetning om den i Aaret 1868

paabegyndte Istandsættelse af de storre Hovedveje i

Sonderamtet, hvoraf fremgaar, at af den Hovedvej, der

forer fra Reykjavik til Færgestedet Laugardælir, er

omtrent V* eller 1/r
t

bleven sat i anordningsmæssig

Stand, samt at hertil er medgaaet Halvdelen af Amtets

samtlige Vej bidrag for bemeldte Aar. Da den om-

handlede Hovedvej saaledes med de Midler, Vejkassen

har til sin Raadighed, ikke vil kunne fuldfores i kortere

Tid end 2 å 3 Aar, medens det dog vilde være i hoj

Grad onskeligt, om den kunde blive sat i anordnings-

mæssig Stand allerede i indeværende Aar, har Hr.

Stiftamtm. andraget paa, at erholde Bemyndigelse til,

saafrerut Vejrforholdene og Tilstedeværelsen af den

fornodne Arbeidskraft til næste Foraar maatte mulig-

gjore yderligere Vejarbeider paa den heromhandlede

Vejstrækning end dem, som kunne udfores for Vej-

kassens egne Midler, for dennes Regning at optage et
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Laan enten hos Private, eller hvis saadant ikke kan 1869.

tilvejebringes, af Jordebogskassen, til etBelob af indtil 2^jaimar
2000 Rd , imod 4 pCt. aarlig Rente og Tilbagebetaling

med 500 Rd. aarlig i de nærmest paafolgende 4 Aar.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning tjenstl. melde, at medens der ikke vil kunne

optages noget Laan af Jordebogskassen uden dertil er-

hvervet Bemyndigelse gjennem Finansloven, haves der

fra Ministeriets Side ikke Noget at erindre imod, at

der hos Private eller af offentlige Stiftelsers Midler

reises et Laan i det af Hr. Stifcaratm. angivne Ojemed

og paa de af Dem angivne Vilkaar.

Lov om Udstyring og Moblering af de H. Kgl. 5. Febr.

Hojhed Kronprinsen overdragne Slotte. Khavn

(leil 5. Febr. 1869. — Depart. ^ for 1869 S. 105;

Algreen-Ussings Lovsaml. for 1869 S. 54.

Lov om Naalepenge og Livgeding til Hds. Kgl. 5. Febr.

Hojhed Prinsesse Lovisa Josephina Eugenia. Khavn

den 5. Febr. 1869. — Depart. Tid. for 1869 S. 105-6;

Algreen-Ussings Lovsaml. for 1869 S. 54—55.

Bekjendtgj oreise ang. Arkivvæsenets Henlæg- 5. Febr.

gelse fra Indenrigsministeriet til Ministeriet for

Kirke- og Undervisningsvæsenet. Khavn den 5.

Fel)r. 1869. — Depart. Tid. for 1860 S. 123; Algreen-

Ussings Lovsaml. for 1869 S. 56.

Under Dags Dato har det behaget H. M. Kongen

allern. at bifalde, at Bestyrelsen af det Ministerierne

vedkommende Arkivvæsen, som hidtil har henhort under

Indenrigsministeriet, fra den 1. April 1869 at regne

henlægges under Ministeriet for Kirke- og Undervis-

ningsvæsenet.

Hvilken allerh. Resolution herved bringes til al-

mindelig Kundskab.
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1869* Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden-

nTFebrT over Islands Vestamt, angaaende Tilladelse til at

handle med franske Fiskere. Khavn den 11. Pebr.

1869. — Isl. Kopib. 1869 Nr. 12J. Ti&indi um stjornar-

målefni fslands II, S. 588.

I Anledning af det med Hr, Amtm.'s behgl. Skriv,

af 30. Oktbr. f. A. hertil indsendte Andragende, hvori

HandeJsfaktor Håkon Bjarnason paa f)ingeyri ved Dyra-

fjord inden Isafjords Syssel ansoger om Tilladelse til

at maatte paa den ligeledes ved bemeldte Gaard be-

liggende Plads, Sveinseyri, etablere et Udsalgssted,

hvorfra han til de franske Fiskere kunde sælge de til

deres Fornodenheder tjenlige Gjenstande, navnlig alle

Sorter Kaffe, Sukker, Spirituosa, Tjære, Hamp, Sten-

kul og andre Rekvisiter til Skibene, samt Vanter og

Stromper til disses Mandskab, skulde man til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde,

at det Ansogte efter den bestaaende Lovgivning ikke

kan bevilges.

11. Febr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, angaaende Understottelse til Skytte-

foreningen i Reykjavik. Khavn den 11. Februar

1869. — Isl. Kopib. 1869 Nr. 122. Tfoindi um stjornar-

målefni fslands II, S. 588—89.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Bestyrelsen

for en i Reykjavik oprettet Skytteforening ansoger om,

at der maa blive denne overladt et Antal Minierifler

paa samme Vilkaar, som Skytteforeningerne her i Lan-

det, har Hr. Stiftamtm. i behgl. Skrivelse af 25. Nov.

f. A. indstillet, at der enten maa forskaffes Skytte-

foreningen hos Krigsministeriet 10 til 20 Minierifler

tillaans imod at tilbageleveres paa Forlangende i uskadt

Stand, eller at der maa bevilges den omhandlede For-
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ening en Understøttelse af 100 Rd. til Anskaffelsen af 1869.

Minierifler, imod at Foreningen, saafremt der i Frem- ^
tiden maatte blive givet Reykjavik Skoles Disciple

Adgang til at ove sig i Brugen af Rifler, uden Vederlag

overlader saavel de anskaffede Rifler som den af For-

eningen opforte Skydebane og Skydelokale til Afbe-

nyttelse ved slige Ovelser.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre fojende Foranstaltning tjenstl. melde,

at Ministeriet herved bevilger den i Reykjavik opret-

tede Skytteforening et Belob af 100 Rd. til Anskaffelse

af Minierifler paa den af Hr. Stiftamtm. antydede Be-

tingelse, hvorhos tilfojes, at Landfogden idag herfra er

beordret til at udbetale Belobet af den til uforudsete

og tilfældige Udgifter til Island bevilgede Sum.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden n. Febr.

over Island, ang. Stationeringen af en dansk Or-

logsmand i de islandske Farvande. Khavn den

11. Febr. 1869. - Isl. Kopib. 1869 Nr. 125. Tftindi

um stjornarmålefni fslands II, S. 589-90.

Ved at fremsende en af det i Aaret 1867 afholdte

Althing vedtagen allerunderd. Petition om Fremmedes

Fiskeri under Island har Hr. Stiftamtm. i Deres i Egen-

skab af kgl. Kommissarius ved Althinget under 26.

Septbr. 1867 afgivne Betænkning over bemeldte Peti-

tion bl. A. fundet Anledning til at henlede Opmærk-

somheden paa, at det vilde være særdeles onskeligt,

om det Krigsskib, som De i Betragtning af den store

Betydning, Stationeringen af en dansk Orlogsmand i

de islandske Farvande har med Hensyn til Tilsynet

med de fremmede Fiskeres Overgreb, venter hvert Aar

opsendt til de nævnte Farvande, maatte blive kom-

manderet af den samme Chef og Næstkommanderende
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1869. i flere paa hinanden folgende Aar, idet disse, efter i

11. Febr. det forste Aar at have bereist Landets forskjelJige

Fjorde samt gjort Bekjendtskab med LokaJautoriteterne

og ansete Mænd paa Landets vidtstrakte Kyster, vilde

blive langt bedre skikkede til i de folgende Aar at

fore det fornodne Tilsyn med Fiskerne omkring

Landet.

Efterat man i denne Anledning havde henstillet

til Marineministeriet, at der ved den fremtidige Ud-

kommando af Chefen og Næstkommanderende paa det

under Island stationerede Orlogsskib maatte blive taget

det -storst mulige Hensyn til det af Hr. Stiftamtm. saa-

ledes fremsatte Onske, har bemeldte Ministerium, næst

at meddele, at det erkjender et Krigsskibs aarlige Op-

sendelse til Island og Stationering der som meget on-

skelig, og at Ministeriet som Folge deraf under den

aarlige Udrustning vil soge de dertil fornodne Midler

bevilgede, — udtalt sin Beklagelse over, at Ministeriet

med Hensyn til Chefens og Næstkommanderendes Ud-

. kommando til Island flere Aar efter hinanden ikke ser

sig i Stand til at imodekomme Hr. Stiftamtm. 's derom

ytrede Onske, idet den Oveise, som ved de aarlige

Udrustninger kan tilfalde Marinens Officerskorps, er

meget knapt tilmaalt, saaledes at Ministeriet navnlig

for Kaptainernes Vedkommende ikke vil kunne kom-

mandere en Officer til samme Chefspost flere Aar efter

hinanden, uden derved at tilsidesætte andre Officerers

berettigede Krav.

Hvilket man har troet ikke at burde undlade herved

tjenstl. at meddele Hr. Stiftamtm. til behgl. Efterret-

ning med Tilfojende, at der ad diplomatisk Vej er

indledet Forhandlinger angaaende de i fornævnte Pe-

tition gjorte Indstillingspunkter.

i
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Kapitelstaxter for Islands Sonderamt fra Medio 1869.

Maj 1869 til samme Tid 1870. Reykjavik den 20.Ji^l
Februar 1869.

For dette Amt er der udkomne 2 særskilte Kapitelstaxter,

nemlig 1. for Oster- og Vester- Skaptafells Syssel, betegnet a,

og 2. for den ovrige Del af Sonderamtet, nemlig Borgarfjords,

Gullbringu og Kjåsar, Arnes, Rangårvalla og Vestmanno Sys-

seler samt Reykjavik Kjobstad, betegnet b. Angaaende de for-

skjellige Varesorter, der her for Kortheds Skyld alene angives

ved Tal, henvises til den ovenfor S. 5—7 trykte Kapitelstaxt

for Borgarfjords Syssel m. m. for 1868—69.

a
1

b

rmt. hdr. al. 1 rmt. hdr. al.

r. s. r. s. s. r. s. r. s. C'
kJ

1

A 1 32 80 32 80 2674 39 29 39 29 317a
2 4 49 27 6 2P/3 5 25 31 54 2574

• 3 5 24 31 48 25 1

/ 5 6 20 37 24 29 3
/ 4

m 4 3 83 30 88 24 3
/4 4 81 38 72 31

m 5 3 4 36 48 29^5 3 69 44 60 357a
m 6 4 5 32 40 26 4 63 37 24 29 3

/4

m 7 2 87 29 6 23 J
/4 3 27 32 78 2674

m 8 16 5 16 5 13 17 42 17 42 14
m 9 11 92 15 90 12 3

/4 11 26 15 3 12
B 10 » 27 3A 34 66 27 3

/ 4r
•

O Al .*

30^4 37 78 3074
m 11 v 22 !

/2 28 12 22Va )) 28»/s 29 56 237 3

- 12 )) 24 30 rt 24 » 2974 36 54 2974
13 n IS 20 i) 16 i) 1974 24 6 1974

C 14 n » » » »>

15 O 39 3
/4 24 81 20

16 n 1) 1 D 48 w

17 ») 11 20 60 16 l
/a D 11 20 60 167a

18 i) i) )> 1 19 R •

19 1 i) »> )> 1 87 • R i

20 s 53 i) 1 » 55 )> »

21 i 41V2 D t • D 40 O »1

D 22 » « 5 9 30 54 247a

23 5 64 34 l) 27 8 14 48 84 39
24 4 Cl 24 Q 19 5 53 33 30 26 1

/ 2

25 2 72 16 48 13 4 72 28 48 23
26 5 » 30 24 5 26 31 60 2573

E 27 1 40 21 24 17 1 27 19 21 1573
28 1 66 25 30 20V4 1 57 23 87 19
29 1 71 26 9 21 1 55 23 57 187*
30 1 60 24 36 19V> 1 38 20 90 1674

P 31 5 7 20 28 I6V4 5 48 22 B 177 3

32 3 62 21 84 17 S
/2 4 54 27 36 22

33 3 12 18 72 15 3 22 21 24 17
34 2 48 20 n 16 2 77 22 40 18
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1869.

20. Febr.

a
i

hdr, al. | rmt hdr.

Mebalverb

:

A
B
C
D
E
P,

ABalmeBalverB . .

al.

r. s. s. r. s. r. s. s.

22 36 18 2 14 25 72 20 2
/3

17 24 13 4
/s 3 68 22 24 18

14 48 ll 3
/s 7 17 48 14

30 w 24 5 57 33 54 27
» M » 1 66 67 48 54

35 12 28 3 33 40 12 32
4 n 3Vs* ** 1 34 5 40 4J

/s

23 24 18 3/
5 1 1 24 24 19 2

/5

26 48 21 J
/5 1 50 36 48 29Vs

28 3 22Va 32 64 26
28 20 22 J

/a 31 91 25V»
20 60 16Va 22 70 18V«
26 12 21 34 55 27 2

/3

24 25 19Va 21 88 IVh
19 28 15 2

/ 5 22 62 18
24 40 19 1

/« 27 72 22Vs

25. Febr. Justitsministeriets Skrivelse til Landfogden

paa Island, angaaende Paategninger paa kongel.

Obligationer. Khavn den 25. Februar 1869. —
Isl. Kopib. 1869 Nr. 149. Tftindi ura stjornarmålefni fslands

II, S. 591-92. - Uddrag.

Fra Finansministeriets Departement for Stats-

gjælden og Pensionsvæsenet er der hertil kommen

Underretning om, at Hr. Kancelliraaden i Skrivelse af

1. Decbr. f. A. har anmodet om, at det, da

det er forbundet med uforholdsmæssig Bekostning, Risiko

og Vanskeligheder at nedsende Obligationer til Notering

i Statsgjældskontorets Boger, undtagelsesvis maatte

blive tilladt, at disse saavelsom 2 andre Obligationer,

der ere specificerede i en Deres Skrivelse ledsagende

Notarialakt, som konstaterer, at samtlige 5 Obliga-

tioner dels ere paategnede at tilhore, dels transpor-

terede til Reykjavik Sygehus, indfores i Statsgjælds-

kontorets Boger som tilhorende bemeldte Sygehus.
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Ifolge bemeldte Departements Begjæring skulde 1869.

nian i denne Anledning — herved tjenstl.

meddele Dem, at Finansministeriet ikke ser sig i Stand

til at opfylde Deres Begjæring om at lade de forom-

meldte 5 Obligationer notere i Statsgjældskontorets

Boger som tilhorende Reykjavik Sygehus, da ingen

Notering af Statsobligationer kan finde Sted, uden at

deres Ægthed og de dem givne Paategningers Gyldig-

hed forud er bleven undersogt af de Embedsmænd,

hvem Statspapirers Notering er anbetroet, eller uden

at den foretagne Notering bliver af disse Embedsmænd

attesteret paa de originale Obligationer.

25. Febr.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 25. Febr.

over Island, ang. Anvendelsen af Finanslovens

aarlige Bevilling til det islandske Postvæsen.

Khavn den 25. Febr. 1869. - isi. Kopib. 1869 Nr.

150. Ttøindi um stjornarmålefni Islands II, S. 592—93.

Ifolge dertil af Ministeriet given Foranledning har

Br. Stiftamtm. efter forudgaaet Brevvexling med de

ovrige Amtmænd i behgl. Skrivelse af 10. Decbr. f. A.

udtalt Dem om, hvorledes det ved den aarlige Finans-

lov til Postvæsenet i Island bevilgede Belob af 1000

Rd. forelobig indtil den længe forberedte Forbedring

a f det islandske Postvæsen kan blive gjennemfort,

niaatte kunne fordeles saaledes mellem de 3 Amter,

at derved kunde indvindes det fornodne Belob til Iværk-

sættelsen af en foroget Postgang i Vestamtet, og har

De i saa Henseende indstillet, at den ommeldte Snra

indtil videre maa fordeles mellem Amterne saaledes,

at Sonderamtet deraf erholder 225 Rd. aarlig, Vest-

amtet 375 Rd. og Nord- og Ostamtet 400 Rd., at

Amtmændene derhos bemyndiges til af Repartitions-

fondene at tilskyde det Belob, hvormed de aarlige Ud-

gifter til Postvæsenet for hvert enkelt Amts Vedkom-
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1869. niende inaatte overskride det nævnte Belob, eller sub-

sidiært, at det paalægges Amtmændene, hver for sit

Amts Vedkommende, at gjore Indstilling om, at en

saadan Overskridelse maatte soges dækket ved Tillægs-

bevilling, samt endelig, at denne Ordning maa træde i

Kraft den 1. April d. A.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning tjenstl. melde, at Ministeriet herved bifalder,

at den til Postvæsenet i Island aarlig bevilgede Sum

fra næste Finansaars Begyndelse at regne fordeles

mellem de 3 Amter paa den af Hr. Stiftamtm. fore-

slaaede Maade, idet man forventer, at Amtmændene,

hver for sit Amts Vedkommende, saavidt muligt holde

sig indenfor de saaledes normerede Belob. Forsaavidt

det imidlertid skulde vise sig uoragjængelig nodvendigt

at overskride de nævnte Belob, vil derom være at gjore

særlig Indstilling til Ministeriet, for at det kan komme

under Overvejelse, hvorvidt det Manglende kan bevilges

tilskudt af den paagjældende Repartitionsfond. x
)

26.Febr. Aabent Brev om Oplosning af det nuværende

Althing. Kjobenhavn den 26. Februar 1869. —
Isl. Forest. og Resol. Protok. 1869 Nr. 6. Tioindi nm stjornar-

målefni fslands II, S. 594; Algreen-Ussings Lovsaml. for 1869

S. 163-64; Dep. Tid. for 1869 S. 321.

Opio brjef um, ab alj)ingi, sem mi er, skuli

leyst upp.

Vjer Kristjån hinn Niundi &c. Gjorura kunnugt:

|>ar eo Vjer ekki hofura sjeo Oss fært, sarakvæmt

[Degnlegum tillogum alj)ingis ao veita frumvarpi [)vi til

stjornarskipunarlaga handa Islandi, sem J)ingio fjellst å

a fundi sinum 1867, Vora konunglegu stafcfesting, hofum

Vjer ålitio rjettast ao leggja stjornarskipunannålio ao

nyju fyrir alj)ingi, og låta nyjar kosningar fyrst fara

') S. D. blev Amtmændene tilskrevet om Sagen.
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fram i J)vi skyni, og fyrir J)v*i ab leysa upp alj)ingi J)ab, 1869.

sem nu er, pvi bjobum Vjer og skipum fyrir å tessa"^2r*Febr
leio: Al[)ingi, sem mi er, er leyst upp.

Epdr [)essu eiga allir hlutabeigendur sjer J)egnlega

ab hegba. — Gefib å Amaliuholl, 26. dag februarmån.

Aabent Brev angaaende Oplosning af det nu-

værende Althing.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Da Vi ikke

have set Os istand til i Overensstemmelse med Al-

thingets derora allerund. gjorte Indstilling at forsyne

med Vor allerh. Stadfæstelse det af Thinget i dets

Samling 1867 vedtagne Udkast til Forfatningslov for

Island, have Vi anset det rettest paany at forelægge

Forfatningssagen for et til den Ende nyvalgt Althing

og derfor at oplose det nuværende Althing. Thi byde

og befale Vi som folger:

Det nuværende Althing er oplost.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet paa Amalienborg den 26. Febr. 1869.

Aabent Brev om Udskrivning af nye Valg til 26. Febr

Althinget, samt Indkaldelse af samme til Mode

i indeværende Aar. Khavn den 26. Febr. 1869.

Isl. Forest. og Resol. Prot. 1869 Nr. 6. Tibindi um stjornar-

niålefni fslands II, S. 594—95; Algreen-Ussings Lovsaml. for

1869 S. 164; Dep. Tid. for 1869 S. 321-22.

O pib brjef um nyjar kosningar til aljringis, og

ab J)vi skuli stefnt saman til fundar i år.

Vjer Kristjåu hinn Niundi &c. Gjorum kannugt:

Meo [)vi ab Vjer meb opnu brjefi Voru dagsettu i dag

hofam leyst upp al^ingi, sem mi er, J)a er t>ab allrahæstur

vilji Vor, ab nyjar kosningar skuli nu i ar fara fram

til alj>ingis fyrir næstu 6 år. Fyrir J>vi bj6bum Vjer
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1869. og skipum bæbi ollum kjorstjorum og obrum, sem eiga

26. Febr. ab styoja ab kosningunum, ab sjå svo um, ab kosning-

arnar til aljringis fari fram sem fyrst samkvæmt åkvorb-

unum f)eim, sem settar eru i tilskipun 8. marzmån.

1843 smbr. tilskipun 6. janiiarmån. 1857, og svo ab

j)eim geti orbib lokib i sibasta lagi fyrir lok næstkomandi

jiinimanabar. Svo bjobum Vjer og bæbi |>eiin monnum,

er Vjer rnunum kvebja til setu å aJ^ingi, og hinum

]?jobkjornu atøingismonnum ab koma til Reykjavikur

27. dag juliraanabar næstkomandi. Verbur J)eim [)ar

skyrt fra Jrvi, sem ab obru leyti meb J)arf.

Eptir {)essu eiga allir hlutabeigendur sjer J)egnlega

ab hegba. — Ge6b å Amaliuholl 26. dag februar-

manabar 1869.

Aabent Brev angaaende Udskrivning af nye Valg

til Althinget, samt Indkaldelse af samme til Mode i

indeværende Aar.

Vi Christian den Niende &c. 6. V.: Eftersom

Vi ved aabent Brev af D. D. have oplost det nuværende

Althing, er det Vor allern. Villie, at der i indeværende

Aar skal foretages nye Valg til Althinget for de næste

6 Aar. Thi byde og befale Vi saavel samtlige Valg-

direktorer som alle Andre, der have at medvirke ved

Valghandlingen, at rette deres Leilighed paa, at Valgene

til Althinget snarest muligt foretages i Overensstem-

melse med de i Frdg. af 8. Marts 1843, jfr. Frdg. 6.

Januar 1857, indeholdte Regler og saaledes, at samme

kunne være tilendebragte i det Seneste inden Udgangen

af Juni Maaned næstkommende. Saa befale Vi og

saavel de Medlemmer af Althinget, der af Os ville

blive udnævnte, som de folkevalgte Medlemmer af samme,

at indfinde sig i Reykjavik den 27. Juli forstkommende,

hvor det videre Fornodne vil blive dem tilkjendegivet.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet paa Amalienborg den 26. Febr. 1859.
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Finanslov for Finansaaret fra 1. April 1869 1869.

til 31. Marts 1870. Kjobenhavn den 26. FebruarJ^J^
1869. — Depart. Tid. f. 1869 S. 385-414 ff.j Algreen-Us-

sings Lovsaml. 1869 S. 60—157. — Uddrag.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

tolgende Lov:

Kap. I. (Indtægt):

§ 8

Special-

A. Island.
»1111111161 •

Rd. /3

1. Almindelige Indtægter:

a. Afgifter af Arv og overdragne

1480

b. Gebyrer for Bevillinger og Be- -

480

c. 500

2. Særegne Indtægter:

a. Sysselernes Forpagtningsafgifter 2620

b; 32 6

c. Adminstr. Mandtalsbogsintrader 870

d. 3775

e. 370

f. Afgifter af den island-

ske Handel .... 12200 Rd.

— af Postdampskibet 2400 —
14600

g. Indtægter af det kgl.

Heri fragaar:

Hoved-
summer.
Rd. /J

Administrationssalærer, Sa-

lærer til Præster, Refu-

sion af Althingsomkost-

ninger m. m 4160 —
11570

At overfore . . . 33837 6 2460
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1869. Special- Hoved-
summer. Hummer.

26. Febr. Rd. /S Rd. jh

Overfort . . . 33837 6 2460
h. Forpagtningsafgift 103
i. Afgift af Jorden Belgsholt in, m. 100
k. Tilfældige Indtægter 800

34840 6
3. Afdrag paa Kjobesummer for

solgt Jordegods og Ejendomme, samt
Renter af de i de solgte Ejendomme
indestaaende Salgskapitaler

:

a. Renter 190
b. Afdrag 80

270
4. Tilbagebetaling af Laan og

foreskudte Summer:
a. Refusion af Althingsomkostninger 12680
b. Andre Tilbagebetalinger 972 15

13652 15

lait 51222 21

S'pecial- Hoved-
summer, summer.
Rd. p Rd.

Kap. II. (Udgift):

§ 20. ..... .

VI. Island

:

a. Udgifter, Justitsministeriet

vedkommende

:

1. Lonninger . 23731. 64
Tillæg efter

Sædomskriv-
ning .... 3375. 48

27107. 16

2. Kontorhold m. v. ... 3250.

3. Andre Udgifter .... 15129. 32
45486 48

b. Udgifter, Ministeriet for Kirke-

og Undervisningsvæsenet vedk.

:

1. Lønninger . 14150.

Tillæg efter

Sædomskr. . 2284.
16434.

At overfore . . 16434. 45486 48
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Special- Hoved- 1869
summer. summer.
Ed. /5 Rd.

fi ^T^T
Overfort . . . 16434. 45486 48 26t Febr

a. Til Inspektion 300 Rd.

b. Til Assistance 800 —
Tillægefter Sæd-

omskrivning . . . 138 —
1238

3. Andre Udgifter til Geist-

Hgheden 1918 72

4. Andre Udgifter til det

lærde Skolevæsen . . . 8284
27874 72

c. Uforudsete og tilfældige Udg. . 4000
77361 24

VIII. Til en Dampskibsforbin-

dels mellem Kjobenhavn, Island og

Færoerne

:

a. Godtgjorelse for Postens Be-

fordring 150C0

b. Erstatning for udlagt Læste-

afgift af Postdampskibet . . . 7200
22200

^^^^^ ^^i— » — — - -

—

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 2. Marts,

til StiftsOvrigheden i Island, ang. Revision af den

i 1853 affattede Specifikation over Præstekaldenes

Indtægter. Kjobenhavn den 2. Marts 1869. —
J sl Kopib. 1869 Nr, 178. Tioindi um stjornarmålefni fslands

II, S. 595-98. - Uddrag.

Med behgl. Skrivelse af 16. Septbr. f. A. have

Hr. Stiftaratm. og Deres Hojærv. i Henhold til Mini-

steriets Skrivelse af 30. Decbr. 1865 fremsendt de af

vedkommende Præster efter et til den Ende udarbeidet

Schema affattede Indberetninger om Indtægterne af

*£ XX. B. 2- ^9 "
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1869. samtlige Præstekald i Island efter Gjenneinsnittet for

2. Marts, de 5 Aar 1862—67, for at tjene til Grundlag for den

Anordn. 15. Decbr. 1865 befalede Revision af den

under s. D. allerh. stadfæstede Specifikation over Præste-

kaldene i Island, og have DHrr. derhos ytret Dem om

det saaledes udforte Arbeide, samt dels paapeget for-

skjellige Regningsfeil og Unojagtigheder i de ommeldte

Indberetninger, dels fremhævet nogle Uoverensstemmel-

ser i Opgivelserna af Indtægterne af de Præstekald,

hvor vedkommende Præst nyder Indtægter af en Her-

lighed, saasom Edderfuglevarp, Sælhundefangst, For-

strandsrettighed og desl., dels endelig gjort Forslag til

Forandring i Ansættelsessummerne af flere af disse

Præstekald.

Efter at de omhandlede Indberetninger ere blevne

gjennemgaaede og reviderede i Ministeriet, og man

iovrigt har taget Sagen under noje Overvejelse, skulde

man til behgl. Efterretning tjenstl. meddele Folgende

:

Medens nu de af Hr. Stiftamtm. og Deres Hojærv.

foretagne Rettelser af de i de lokale Indberetninger

forefuudne Regningsfeil og Unojagtigheder ville være

at tage tilfolge med de mindre betydelige Modifika-

tioner, som den her stedfundne Revision giver Anled-

ning til, maa man nære Betænkelighed ved at bifalde

de af DHrr. fremsatte Forslag med Hensyn til For-

andring i Ansættelsessummerne af flere af de Præste-

kald, hvor Præsten nyder Indtægter af en til Præste-

gaarden eller Kaldet horende Herlighed. Som af DHrr.

bemærket, er den i det ovennævnte Scheraa opgivne

Regel, at Herlighederne skulle taxeres under ét med

selve Præstegaardens Indtægter, af vedkommende Taxa-

tionsmænd bleven opfattet paa forskjellig Maade, idet

Nogle have taxeret Herlighederne under ét med Præste-

gaarden, Andre have taxeret den særskilt og atter

Andre have undladt at tage nogetsomhelst Hensyn til

samme. Dette har medfort store Uoverensstemmelser

i Taxationerne og flere Urigtigheder, hvilke DHrr.
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imidlertid have sogt at hæve paa den Maade, at De, 1869.

stottende Dem dels paa Deres personlige Kjendskab 2. Marts,

til vedkommende Kald, dels paa den almindelige Me-
ning om deres Godhed, have anslaaet Indtægten af

sammes Herligheder til en bestemt Storrelse, dog saa-

ledes, at de stedse have valgt Minimum af den Ind-

tægt, Herligheden, navnlig forsaavidt den bestaar i

Edderfuglevarp, antages at give, og derfra draget Drifts-

omkostningerne, som De efter et Skjon have auslaaet

snart til 1
/3i snart til Halvdelen af Bruttoindtægten.

Ministeriet skjonner imidlertid ikke rettere, end at denne

Beregningsmaade, der ikke stotter sig til noget faktisk

Grundlag, er saa usikker, at en Omregulering af An-

sættelsessummerne ikke derpaa lader sig begrunde,

hvorhos Ministeriet maa være af den Formening, at der

ikke i den omhandlede Henseende vil kunne tilveje-

bringes en paalidelig Sikkerhed paa anden Maade, end

ved at lade Taxationen omgjore for de paagjældende

Præstekalds Vedkommende saaledes, at Indtægten af

selve Præstegaarden taxeres for sig (Landskyld og

Kvildeleje) og Indtægten af Herlighederne for sig med

Opgivelse af Bruttoudbyttet af samme for de 5 Aar

1862—67 samt af Driftsomkostningerne, hvorefter Netto-

udbyttet beregnes Kaldet til Indtægt efter Kapitels-

taxtens Pris paa vedkommende Varer, eller i de enkelte

Tilfælde, hvor saadant ikke kan lade sig gjore, efter

gangbar Pris paa lignende Maade som sket er med

Hensyn til Stafafell Præstekald.

Man skulde derfor tjenstl. anmode Hr. Stiftamtm.

og Deres Hojærv. om behgl. at ville foranledige, at

den saaledes antydede Omtaxation bliver iværksat med
Hensyn til de i Deres fornævnte Skrivelse under Nr.

1—5 og 7—13 opforte Præstekald 1
), hvortil endnu bor

J

) Disse Præstekald ere: Holmar i Reybarfjord, Kolfreyju-

staour, Heydalir, Hof i Alptafjord, Stafafell, Stabarstaour,

Stabur paa Reykjanes, Arnes, Stabur i Steingrimsfjord, Prest-

bakki, Hjaltabakki og Laufas.

9*
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1869. fojes Helgafell Præstekald i Snæfellsnes Syssel og

^^^^Saubaues Præstekald i Thingo Syssel.

5. Marts. ' Kapitelstaxter for Islands Vestamt fra Medio

Maj 1869 til samme Tid 1870. Stykkisholm den

5. Marts 1869.

For dette Amt er der udkomne 2 særskilte Kapitelstaxter,

nemlig 1 for Myra og Hnappadals, Snæfellsnes og Dala • Sys-

seler, betegnet a, og 2 for den ovrige Del af bemeldte Amt,

nemlig: Bar&astrands, Stranda og Isafjords Sysseler, samt Isa-

fjords Kjobstad, betegnet b. Angaaende de forskjellige Varesorter,

der her for Kortheds Skyld alene angives med Tal, henvises

til den ovenf. S. 14—17 trykte Kapitelstaxt for Myra og Hnappa-

dals med flere Sysseler for 1868- 69.

a
1

b

rmt. hdr. al.
|

rmt. hdr. nial.

r. s. r. s. s. r. s. r. s. S.

A 1 40 72 40 72 32a
/2 46 20 46 20 37

Cl 5 85 35 30 28V4 6 51 39 18 i

Ol 1 /

ol 1
/*

QO 7 40 44 48 35V2 8 41 50 54 1AM 1

4 5 57 44 72 35 3
/4 6 37 51 8 43 3

/4

5 4 32 52 » 41 J
/ 2 4 83 58 36 46 3

/*

6 5 32 42 64 34V4 6 7 48 56 38 3
/4

7 3 74 » i) 4 1 n

8 17 28 17 28 133
/4 20 34 20 34 I6V4

9 13 14 17 51 14 16 29 21 71 17 1
/*

B 10 » 30>/2 38 12 30Va » 31 3
/4 39 66 31 3

/4

11 ri 23 28 72 23 » 24 30 i) 24
12 > 25 31 24 25 ^ » 29 36 24 29
13 I8V2 23 12 I8V2 n 22 2

/2 28 12 22V2
C 14 40 n ri i) 50V2 n »

15 i) 247a 15 30 12 1
/* i) 27 1

/* 17 18 13 3
/4

16 é 41 i) u 49Va i) » n

17 n 12 18 93
/4 » 10 18 72 15 1

18 1 25 n U )> 1 32V 2 h tf

19 2 29'/a n n i) 2 36 ti D

20 i) 58 ») » 1 63 % \)

21 n 44V2 » )> 47 1) i)

D 22 4 64 28 22V2 5 57 33 54 26 3
/4

23 6 24 J
/2 37 51 30 6 71 40 42 32 J

/4

24 5 28 31 72 25 J

/2 5 28 31 72 25Vs
25 4 86 29 36 23V2 5 9 30 54 24V2
26 4 65 28 6 22 ]

/2 5 58 2
/2 33 63 27

E 27 1 13 17 3 13 9A 1 23Va 18 64 15
28 1 54 23 42 18 3

/4 1 59>/a 24 28 19 1
/*

29 1 5 15 75 12V2 1 53 23 27 18 3
/4

30 1 31 19 81 16 1 34 20 30 16 1
;.]
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a

F 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
G 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43

rmt. hdr. al. rmt. hdr.

r.

6

5

4
3

2
1

s.

17 J
/2

21
32 Va
15 1

/

2 133

4 28
6

54
78
51
11

94
si

Mefcalvero:
A,

B,

G,

D,

E,

F,

Aoalmec)alvero

al.

r. s. s. r. s. r. s. s.

24 70 19 3
/* 6 43 V* 25 78 20 3

/4

31 30 25 5 47V2 32 93 26V2
26 3 20 3

/4 4 72 J

/ 2 28 51 22 a
/4

25 28 20V4 3 90 31 48 25V4
28 12 2 81 34 12 27V4

25 72 20V2 4 89 29 54 23 3
/4

15 H
•r i VJ /4 16 84 lå 1

!-*

A 1) 1 5 86 » l)

)) 1) 1 20 D *> i)

D 2 95 a i)

I) ») » 1 21 b ))

n II D 1 1 » »

» D 2 2 i) )>

36 82 29 1

/ 2 42 1 33 J
/2

30 30 24 7
/ 4 33 50 26 3

/ 4

13 72 11 17 93 Wh
30 91 24 3

/4 33 95 2VU
19 2 15V4 21 61 IVu
25 17 20 ]

/4 28 46 22 3
/4

26 1 21 29 58 23 3
/4

1869.

5. Marts

Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret fra 6 - Marts';

fc April 1868 til 31. Marts 1869. Kliavn den

6. Marts 1869.— Dep.Tid. f. 1869 S. 355-67; Algreen-

Ussings Lovsaml. for 1869 S. 165-76. — Uddrag.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

gende Lov:

§ 13. Som Tillæg til de i Finansloven (30. April

'868) § 20 for Justitsministeriet opforte Udgifter be-

vilges:

Rd. /$

4 ad VI. A, 1. Lonninger 393 72

Tillæg efter Sædomskrivning. . . 41 16

Rd. /5

434 88
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1869. 5. ad VI. A. 3 Andre Udgifter: Rd. /$

6. Marts.
Laan til Forebyggelse af en befrygtet

Hungersnod i Islands Sonder- og

Vestamt 6500

6. ad VI. B. 3. Andre Udgifter til Geist-

ligheden. Understottelse til fattige og

afskedigede Præster samt fattige Præste-

enker i Island 22

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

6. Marts. Lov om Værnepligt. Ehavn den 6. Marts 1869.

— Dep. Tid. 1869 S. 241-64; Algreen-Ussings Lovsaml. 1869

S. 189—215. — Uddrag.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

gende Lov:

Almindelige Bestemmelser:

§ 1 # Enhver Mand, der har dansk Indfodsret, er

Værnepligten undergiven. Dog ere de, der ere fodte

paa Island, Færoerne eller de danske Besiddelser uden-

for Europa, fritagne for Værnepligten, saalænge de ikke

erhverve sig fast Hjem her i Landet.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

6. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Bode for Forsømmelse med Ind-

sendelse af Administrations -Regnskaber. Khavn

den 6. Marts 1869. — isi. Kopib. 1869 Nr. 206. Tit>-

indi um stjornarmalefni Islands II, S. 597—98.

Næst at indberette, at De i Henhold til Ministe-

riets Skrivelse af 17. Septbr. f. A. har dikteret Syssel-

manden for Gullbringu og Kjosar Syssel en Bode af
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20 Rd. for den af ham udviste Forsommelse med Ind- 1869.

sendelsen af Regnskabet over Indtægter ved Admini- "JPMartT
strationen af det kgl. Jordegods i bemeldte Syssel i

Finansaaret 1867—68, og at han til Dem har indbetalt

den nævnte Bode, har Hr. Stiftamtm. i behgl. Skrivelse

af 23. Novbr. f. A. udbedt Dem Ministeriets Resolution

for, til hvilken Kasse den erlagte Bode bliver at af-

levere af Stiftamtet, idet De nærmere har udviklet,

hvilken Tvivl de herhenhorende Lovbud i saa Hen-

seende efter Deres Mening frembyde.

Efter at Ministeriet i denne Anledning har brev-

vexlet. med Revisionsdepartementet for Kongeriget,

skulde man herved til behgl. Efterretning og videre

fojende Foranstaltning tjenstl. melde, at da den om-

handlede Bode er dikteret i Henhold til Bestemmelsen

i § 27 i Frdg. om Oppeborsel og Regnskabsvæsen af

30. Januar 1793, findes ogsaa den sammesteds givne

Regel om, hvilke Kasser de dersteds omhandlede Boder

tilfelde, at maatte komme til Anvendelse. Da Rente-

kammerets Fattigbosse imidlertid nu er inddraget i

Statskasse«, og Boder, som skulde tilfalde bemeldte

Pattigbosse, derfor her i Kongeriget indbetales i Stats-

kassen, vil i Overensstemmelse hermed hele det om-
handlede Bodebelob være at indbetale i Jordebogs-

kassen, hvor det ifolge herfra idag foj et Foranstaltning
y il blive modtaget.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 9. Marts

tø Stiftsøvrigheden i Island, ang. Organisten ved

Reykjavik Domkirkes Lon. Khavn den 9. Marts

1869. — Isl. Kopib. 1869 Nr. 217. Ti'oindi urn stjornar-

^alefni fslands II, S. 599-600. — Uddrag.

I Forbindelse hermed har Ministeriet med Hensyn
at det af Hr. Stiftamtm.'s fornævnte Skrivelse
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1869. fremgaar — hvad der for har været Ministeriet ube-

^^^"'kjendt — at Organisten er bleven anset pligtig til

uden særligt Vederlag at udfore Orgelspil og lede

Sangen ved Bryllupper, Begravelser ni. v. , ikke villet

undlade at benytte Leiligheden til bestemt at fremhæve,

at det Organisten tilstaaede Honorar af Statskassen

ikkun har Hensyn til hans Forretninger som saadan

ved den egentlige Gudstjeneste i Kirken, og at

han selvfolgelig maa være berettiget til at forlange et

særskilt Vederlag af Vedkommende for udfort e Mini-

sterialia, hvorhos man har troet at burde henstille til

Hr. Stiftamtm. og Deres Hojærv., om der ikke maatte

være Anledning til at udarbeide et Regulativ angaaende

det Organisten ved hver enkelt saadan Leilighed til-

kommende Honorar.

9. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Omkostningerne ved et Fattig-

lems Flytning til sin Forsorgelseskommune. Khavn

den 9. Marts 1869. — isi. Kopib. 1869 Nr. 238. Tib-

indi um stjoruarmålefni fslands II, S. 601—3.

Næst at andrage, at Hr. Stiftamtm. i Henhold til

den mellem Kjobenhavns Magistrat og det forenede

Dampskibsselskab afsluttede Overenskomst om Over-

torelse fra Kjobenhavn til Reykjavik af det i Hvol-

Rep i Rangårvalla Syssel hjemmehørende Fattiglem,

J6n fjorlåksson, forskudsvis har betalt de hermed for-

anledigede Omkostninger til Belob 49 Rd., har De i

behgl. Skrivelse af 28. August f. A. udbedt Dem Mi-

nisteriets Resolution om, hvorledes bemeldte Belob vil

være at refundere, idet De har udtalt den Formening,

at da der ikke haves nogen for Island gjældende Lov-

bestemmelse i saa Henseende, vil Belobet formentlig i

Henhold til den for Danmark gjældende Lov om Fat-

tiges med Fleres Hjemsendelse m. v. af 14. Marts 1867
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være at afholde af Afsendelseskommunen, eftersom Is- 1869.

Jand i bemeldte Lovs Forstand maa betragtes som 9- Marts.

Udland i Forhold til Danmark, eller saafremt dette

ikke kan antages, at da Halvdelen af Hjemsendelses-

omkostningerne i Medfor af tidtnævnte Lov maa bæres

af Afsendelseskommunen og den anden Halvdel afFor-

sorgelseskommunen, eller saafremt Ministeriet maatte

tillade det, af Sonderamtets Repartitionsfond.

Efter at man i denne Anledning havde udbedt sig

Indenrigsministeriets Ytringer, har dette Ministerium

hertil oversendt en af Kjobenhavns Magistrat over

Sagen afgiven Erklæring, hvori bemeldte Autoritet,

uæst at bemærke, at samme efter de med Stiftamtet i

^en omhandlede Henseende forte Forhandlinger har

havt Foje til at antage, at vedkommende Forsorgelses-

kommune, der erkjendte Jon J>orlåkssons Forsorgelses-

ret i samme, ikke modsatte sig hans Hjemsendelse,
udtaler den Formening, at den saavel for Island som

det ovrige Danmark anerkjendte almindelige Regel

0lu» at vedkommende Forsorgelseskommune er pligtig

M at refundere Opholdskommunen alle de ved en

Trængendes Understøttelse foranledigede Omkostniuger,

forsaavidt ikke Lovgivningen med positive Bestemmel-
ser derfra gjor en Undtagelse - en Regel, fra hvilken

der med Hensyn til det foreliggende Sporgsmaal ikke

vides at være gjort nogen Undtagelse for Islands Ved-
kommende — ligefrem maa medfore, at det i Alminde-
lighed maa paahvile de islandske Kommuner at udrede

Omkostningerne ved de dér forsorgelsesberettigede Per-
soners Hjemsendelse fra de egentlige danske Provinser.

-Det indses derfor ikke, ytrer Magistraten fremdeles,

hvorledes foranforte Lov af 14. Marts 1867, som al-

deles ikke gjælder for Island, enten direkte eller ana-
logisk skulde kunne komme til Anvendelse, saaledes
at en islandsk Kommune ved den skulde fritages for

den samme paahvilende Forpligtelse, og det bemærkes
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1869. endelig, at ligesom Magistraten for sit Vedkommende

^p^^ ' aldrig vilde vægre sig ved at udrede Omkostningerne

ved en i Kjobenhavns Kommune hjemmehorende Træn-

gendes Hjemsendelse fra Island, saaledes har, saavidt

vides, tidligere aldrig nogen Kommune i Island, som

har erkjendt sig pligtig til at refundere den en Is-

lænder ydede Understottelse, vægret sig ved ogsaa at

erstatte Hjemsendelsesomkostningerne. I Overensstem-

melse med denne Erklæring har Indenrigsministeriet

bemærket, at der ikke, og navnlig ikke i Lov 14. Marts

1867, haves nogensomhelst Hjemmel til at paalægge

Kjobenhavns Kommune ganske eller tildels at bære de

omhandlede Omkostninger, som derimod i Overens-

stemmelse med, hvad der hidtil har været anset som

gjældende Regel saavel for Island som for det ovrige

Rige, formenes at maatte afholdes af den Paagjælden-

des Forsorgelseskommune, jfr. Plak. 14. Decbr. 1810

§ 9.

Ved at meddele Hr. Stiftamtm. Foraustaaende,

skulde man ikke undlade til behgl. Efterretning samt

videre fojende Foranstaltning og Bekjendtgjorelse tjenstl.

at melde, at Justitsministeriet for sit Vedkommende

saa meget mindre kan finde Betænkelighed ved at til-

træde det af Kjobenhavns Magistrat og Indenrigsmini-

steriet Anforte, som Resiprociteten i den omhaudlede

Henseende mellem Island og Kongeriget saaledes, ialt-

fald hvad angaar Kjobenhavns Kommune, er anerkjendt,

om end i den omvendte Relation af den, Hr. Stiftamtm.

har tænkt Dem, medens saadant ikke er modsagt af

Indenrigsministeriet, og vil saaledes det omhandlede

Belob af 49 Kr. være at afholde af vedkommende For-

sorgelsesrep.

9. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. den aarlige Fortegnelse over



Justm. Skriv. ang. Fortegn, over indankede Sager. 139

samtlige til den kgl. islandske Landsoverret ind- 1sl-

ankede Sager. Khavn den 9. Marts 1869. —
Isl. Kopib. 1869 Nr. 229. Tftindi um stjornarmålefni fslands

II, S. 603-4.

Ved at fremsende en Fortegnelse over samtlige

ved den kgl. islandske Landsoverret i 1867 paadomte

Sager har Hr. Stiftamtm. i behgl. Skrivelse af 13. Nov.

f. A. henledet Opmærksomheden paa, at bemeldte For-

tegnelse ikke er affattet i Overensstemmelse med det

ved allerh. Resol. af 14. Maj 1808 anordnede Schema,

i hvilken Henseende De har fremhævet:

1. at Fortegnelsen kun omfatter de i Aarets Lob

paadomte Sager, medens Schemaet angaar alle

i samme Tidsrum behandlede Sager;

2. at Resolutionen bestemmer, at Rettens Tilforord-

nede skulle indsende den omhandlede Fortegnelse,

hvorved formentlig tilsigtes, at alle Rettens Til-

forordnede skulle underskrive denne, medens den

foreliggende Fortegnelse er udfærdiget af Justits-

sekretæren, og paategnet Justitiarii Attest om, at

intet vides at erindre imod Fortegnelsen;

3. endelig, at medens Schemaet indeholder specifi-

cerede Rubriker om de enkelte Stadier, hver Sag

har at gjennemlobe under sammes Behandling for

Overretten, og derved muliggjor en Kontrol baade

med den Hurtighed, hvormed Retten plejes, og

hvor ofte hver af Rettens Tilforordnede har været

forhindret fra personlig at beklæde Retten, inde-

holder den foreliggende Fortegnelse ikkun Oplys-

ning om det Datum, Sagen er bleven paadomt, og

om hvorvidt en konstitueret har domt i Sagen

istedetfor en af Rettens Tilforordnede.

Da de saaledes fremhævede Punkter, og fornem-

melig de under Nr. 1 og 3, ere af nogen Vigtighed for

Kontrollens Skyld, har Hr. Stiftamtm. derhos indstillet,
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1869. at den omhandlede allerh. Resol. af 14. Maj 1808 maa

"TT'T' blive indskjærpet Retten til Efterfølgelse i ommeldte

Henseende, idet De tillige har henstillet, om det maatte

anses hensigtsmæssigt, at Schemaet indeholdt Oplys-

ning om, naar Domsakten i offentlige Sager er bleven

tilstillet Overøvrigheden.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og Bekjendtgjorelse for Landsoverretten tjenstl.

melde, at Hr. Stiftamtm.'s Indstilling herved bifaldes

saaledes, at der i Anmærkningsrubriken i det ved be-

meldte Resolution anordnede Schema optages fornoden

Oplysning i den af Dem foreslaaede Henseende.

o. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, angaaende Deling af Eyjafjalla Rep

i to Kommuner. Khavn den 9. Marts 1869. —
lsl. Kopib. 1869 Nr. 231. Tifrindi nm stjornarmalefni Islands

^^^^^p. 605 - 7. '

: '

' "W^^^m- '

^røR W^ØM
Ved at fremsende et Andragende, hvori tvende

Præster og tvende Repstyrere i Eyjafjalla Rep i Raugar-

valla Syssel anholde om, at denne Rep maa deles i

to Kommuner, hver med sit Fattigvæsen og sit Thing-

sted for sig, har Hr. Stiftamtm. i behgl. Skrivelse af

28. August f. A. med Bilag andraget, at Onsket om

den ansogte Deling af Reppen er opstaaet i den vest-

lige Del af samme, nemlig Kirkesognene Holt og Stori-

dalur, medens derimod den ostlige Del, Kirkesognene

Eyvindarholar, Skogar og Steinar, bestemt modsatte

sig den paatænkte Deling. Efter de af Dem i denne

Anledning indhentede Oplysninger maa De imidlertid

betragte den omspurgte Deling af Reppen som i hoj

Grad hensigtsmæssig og onskelig, idet forskjellige Om-
stændigheder — i hvilken Henseende De fremhæver

Reppens store Folkemængde, der belober sig til over

1100 Individer, dens territoriale Udstrækning, MisnSje
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og Partiaand mellem Reppens tvende Dele og endelig 1869.

den herskende Fattigdom — gjore den nuværende Ord- y
- Marts.

inng af Kommunens Bestyrelse uhensigtsmæssig, lige-

som ogsaa Billighed synes at tale for, at Byrden af

den i den ostlige Del stærkt stigende Fattigdom, som

tildels skyldes den af Beboerne dersteds foretagne

uforholdsmæssige Udstykning af Jorderne, bæres af

denne Del selv. I Betragtning heraf har De, — næst

at udtale Dem om Forholdstallet, hvorefter en eventuel

Deling af Aktiver og Passiver bor finde Sted, og hvorom

det ligesaa lidt som om selve Delingen er lykkedes at

tilvejebringe Overenskomst mellem Reppens tvende Dele,

sarnt næst med Hensyn til det fælles Thingsted, der

er beliggende i Steinar Sogn, at bemærke, at der efter

de derom forte Forhandlinger ikkun vil blive Sporgs-

niaal om at fordele Værdien af det i Thingstedet, der

er indrettet i en naturlig Grotte, anbragte Tommer —
indstillet:

1. at Eyjafjalla Rep deles i tvende Repper, hvoraf

hver fremtidig udgjor sit Thingsogn, og af hvilke

der tillægges den ene Navn af Vester-Eyjafjalla

Rep, og den anden Oster-Eyjafjalla Rep, og at

der til disse henlægges henholdsvis Kirkesognene

St6ridalur og Holt, og Kirkesognene Eyvindarholar,

Skogar og Steinar, efter de naturlige Grænser,

som disse Sogne have;

2. at Delingen foranstaltes til Fardag 1871 og træder

i Kraft fra denne Dag;

3. at samtlige den nuværende Rep paahvilende For-

pligtelser og de den tilhorende Aktiver til det

nævnte Tidspunkt deles imellem de tvende nye

Repper efter Forholdet 4 : 3, saaledes at Vester-

Eyjafjalla Rep overtager 4
/7 og Oster-Eyjafjalla

Rep s/
7 deraf;

4. at de Trængende, som have erhvervet Forsorgel-

sesret i den samlede Rep, deles mellem de tvende

Repper efter det nysnævnte Forhold, og at det
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1869. samme gjælder med Hensyn til Personer, som

uden at være trængende til Fattigunderstøttelse,

ere eller, hvis Delingen ikke havde fundet Sted,

vilde være blevne forsorgelsesberettigede i den

samlede Rep, enten fordi de ved lovbestemt uaf-

brudt Ophold alene i denne, forinden Delingen

foregaar, eller ved uafbrudt Ophold i denne og,

efter Delingen, i en af de nye Repper, eller endelig

paa Grund af, at de ere fodte i den samlede Rep

inden Fardag 1871, havde erhvervet saadan Ret,

fremtidig blive trængende til Fattigunderstøttelse

uden, forinden dette bliver Tilfældet, at have er-

hvervet Forsorgelsesret euten i en af de tvende

nye Repper eller andetsteds;

5. at Thingstedet for Vester-Eyjafjalla Rep opfores

for dennes egen Bekostning paa Jorden Hvam-

mur, og

6. at Alt, hvad der angaar Fællesskabet mellem de

tvende nye Repper, saalænge saadant existerer i

Henhold til den omspurgte Deling, afgjores paa et

fælles Mode af Repstyrerne for begge de nye

Repper.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

Miuisteriet efter det i Hr. Stiftamtm.'s Skrivelse Op-

lyste bifalder Deres fornævnte Indstillinger.

.9. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Sysselmændenes Pligt til Re-

stanceberigtigelse og betimelig Regnskabsaflæg-

gelse med Hensyn til Sysselintrader. Khavn den

9. Marts 1869. - Isl. Kopib. 1869 Nr. 234. Ti&radi nm

stjornarmålefni fslands II, S. 607—8.

I Anledning af en af Amtmanden over Islands

Nord- og Ostamt reist Foresporgsel om, hvad der fra



Amtets Side maatte være at foretage til Berigtigelse

af Restancer paa Sysselmændenes Regnskaber for Stats-

kassen tilkommende Oppeborseler, har man idag fundet

Anledning til at paalægge bemeldte Embedsmand i

paakommende Tilfælde at forelægge Vedkommende en

passende kort Frist til Berigtigelse af den paagjældende

Restance, idet det betydes ham, at forsaavidt denne

Frist oversiddes, vil han ved Amtets Foranstaltning

være at suspendere fra sit Embede, saaledes at der

rilstaas den i hans Sted Konstituerede Halvdelen af

Embedets Indtægter, mod Forpligtelse til af den anden

Halvdel, forinden noget af samme udbetales til den

suspenderede Sysselmand, at foranstalte Restancen be-

rigtiget, og har man derhos ligeledes paalagt bemeldte

Amtmand at indskjærpe samtlige Sysselmænd i det

ham betroede Amt, at Sysselregnskaberne ufravigelig

bor være indsendte senest den 31. Maj hvert Aar, og

at, saafremt denne Termin ikke desto mindre skulde

blive oversiddet, vil de paagjældende Regnskabers Ind-

sendelse være at fremtvinge ved Anvendelse af passende

af Amtet dekreterede Boder.

Ved at meddele Hr. Stiftamtm. Foranstaaende,

skulde man —
- næst med Hensyn til Sysselregnskabernes

betimelige Indsendelse at henvise til Skriv, herfra af

29. August f. A. — tjenstl. anmode Dem om i Tilfælde

a f
s at de i det Dem betroede Amt ansatte Sysselmænd

uiaatte paadrage sig Restancer til Statskassen, behgl.

at ville folge den samme Fremgangsmaade som her

antydet, i)

1869.

9. Marts.

) S. D. afgik ligelydende Skriv, til Vestamtet.
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1869. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Marts.
isianc|s Nord- og Ostamt, ang. Strandingsregn-

skabers Decision af Amtmændene m. y. Khavn

den 9. Marts 1869. - Isl. Kopib. 1869 Nr. 223. Tfoindi

nm stjornarmalefni Islands II, S. 600—601. — Uddrag.

— — Forsaavidt Hr. Aratm. har meddelt Bilagene

til Opgjorelsen over Havari tilfældet Paategning om,

hvorledes de enkelte Udgifter formentlig burde ned-

sættes, — — — men derhos ytret Tvivl om, hvorvidt

De maatte have Kompetence til at afgive Decision i

saa Henseende, eftersom Frdg. 28. Decbr. 1836 ikke

er legaliseret i Island, skulde man, næst at bemærke,

at der efter almindelige Regler om Forholdet mellem
• •

under- og overordnede Øvrigheder ikke kan være Tvivl

om Amtets Kompetence i den omhandlede Henseende,

lige tjenstl. anmode Dem om, efter at have givet Ved-

kommende Leilighed til at ytre sig herom, om fornødent

at nedsætte Regningerne efter Skjon og affatte en ny

selvstændig Opgjorelse. — - — — — — —

si. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Biskoppen over

Island, ang. Sporgsmaal om Præsteenkers Pligt til

at erlægge Kirketiende. Khavn den 31. Marts

1869. — Isl. Kopib. 1869 Nr. 264. Tioindi um stjornar-

malefni Islands II, S. 609-10.

I behgl. Skrivelse af 28. Novbr. f. A. har Deres

Hojærv. med Hensyn til at Præsteenke Guoribur Jons-

dottir af Horgsdalur inden Vester- Skaptafells Syssel

for Dem har andraget, at der af vedkommende Admi-

nistrator er bleven afkrævet hende Tiende til Prest-

bakki Kirke, under Paaberaabelse af Reglem. 17. Juli
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1782 § 6, jfr. Kane. Skriv. 1. Aug. 1801 og Rentek. 1869.

Skriv. 22. Marts 1826, indstillet, at bemeldte Præste-"

enke maa fritages for at erlægge den nævnte Afgift,

eller at Sagen i modsat Fald maa blive henvist til

Domstolenes Afgjorelse.

Efter i denne Anledning at have begjært Revisions-

departementets Betænkning over Sagen, har Samme
tilbagemeldt, at da § 6 i Regi. 17. Juli 1782 udtryk-

kelig bestemmer, at det alene er Præster og Geistlige,

som offentlige Embeder betjene, der ikke have at yde

Tiende til Andre end de Fattige, kan deraf ej sluttes,

at dette ogsaa maa gjælde Præsteenker, idet Bestem-

melsen i og for sig meget mere stotter den Mening,

at saadanne Enker ikke ere fritagne for at tiende til

Kirken, og naar den nævnte § in fine exempelvis nævner

Skat og Gjaftold som de Paalæg, hvorfor Præsteenker

ere fritagne, da er det ogsaa dermed afgjort, at det

er de egentlige Skatter og Afgifter til Statskassen,

hvorfor saadanne Enker ere befriede, men ingenlunde

tor Tienden til Kirken, der ikke kan fradeles sine

lovmæssige Indtægter ved allerh. Resolution, hvilket

°gsaa bestyrkes ved det forrige danske Kancellis Skriv,

af 1. August 1801 og Rentek. Skriv. 22. Marts 1826.

I Henhold til det saaledes af Revisionsdeparte-

naentet Anforte ser Ministeriet sig ikke i Stand til at

fritage den ovennævnte Enke for at udrede den hende

afkrævede Kirketiende, hvorimod det selvfølgelig maa

staa hende frit for at faa Sporgsmaalet om sin For-

pligtelse i saa Henseende afgjort ved Domstolene.

Justitsministeriets Skrivelse til Udenrigsmini- si. Marts,

steriet, ang. Betingelserne for Fremmedes Ret til

Fiskeri nnder Island. Khavn den 31. Marts 1869,

— Isl. Kopfb. 1869 Nr. 268. Tftindi um stjornarmalefni Is-

lands II, S. 610-11.

XX. B. 10
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1869. Ved at fremsende Gjenpart af en Skrivelse fra

rr^7*T" Skibsrheder Jourdan i Granville til den kongel. Konsul
31. Marts. °

i Havre, hvori han ytrer Onsket om at blive under-

rettet om, hvad der er at iagttage af Udlændinge, for

at kunne oprette et Fiskerietablissement paa Island

m. m., har Udenrigsministeriet i behgl. Skrivelse af 1.

d. M. udbedt sig herfra de til Forespørgselens Be-

svarelse fornodne Oplysninger.

Foranlediget heraf skulde man ikke undlade tjenstl.

at meddele, at der, for at Udlændinge kunne drive Fi-

skeri fra Island og der oprette Fiskerietablissementer,

udfordres, at de uedsætte dem paa Island og vinde

Borgerret dersteds, og at de Skibe, der agtes anvendte

ved bemeldte Bedrift, forinden nationaliseres som dansk

Ejendom, hvorved bemærkes, at saafremt Skibene til-

hore et Interessentskab, vil det, for at Skibene kunne

nationaliseres og fore dansk Flag, være nodvendigt, at

Interessentskabet selv er domicileret i Island eller

andetsteds i den danske Krones Lande.

31. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Yestamt, ang. Overtrædelse af den

islandske Lovgivning om Handel og Fiskeri.

Khavn clen 31. Marts 1869. — isi. Kopib. 1869 Nr.

269. Tftindi ura stjornarmalefni fslands II, S. 611-12.

Efter at Justitsministeriet i Anledning af Hr. Amt-

mandens behgl. Skrivelse af 18. Septbr. f. A. havde

anmodet Udenrigsministeriet om at lade S. Allenou i

Paimpol, som Rheder af de Fiskefartojer, der i de fore-

gaaende Aar have begaaet Overtrædelser af den is-

landske Lovgivning om Handel og Fiskeri, navnlig ved

Ind- og Udladning af Salt og Fiskeredskaber inde paa

Handelspladsen Grundarfjord i Snæfellsnes Syssel, op-

fordre til godvillig at erlægge den anordnede Læsteafgift
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af bemeldte Skibe, samt en Bode, som man efter Omstæn- 1869.

dighederne troede at kunne fastsætte til Minimum af 3^*^^
den i § 9 i Loven af 15. April 1854 bestemte Straf,

nemlig 10 Rd. for hvert Skib for den begaaede Lov-

overtrædelse — har Udenrigsministeriet tilbagemeldt,

at Samme efter at have foretaget de i saa Henseende

fornodne Skridt, nu fra den kgl. Konsul i Nantes har

modtaget Indberetning om, at han tvende Gange har

tilskrevet S. Allenou angaaends ovennævnte Reklama-

tion, uden at erholde noget Svar, uagtet der ialfald

med Hensyn til det sidste af de tvende Breve haves

Vished for, at det er kommet tidtnævnte Skibsrheder

tilhænde.

Ved at meddele Amtet Foranstaaende, skulde

man, da det herefter maa antages, at Rhederen af de

Skibe, der have begaaet den omhandlede Lovovertræ-

delse, ikke kan formaas til godvillig at fyldestgjore de

af Justitsministeriet stillede Krav, der, naar henses til,

at Bestemmelsen i Frdg. 13. Juni 1787 Kap. 1 § 2,

jfr. Plak. 18. Aug. 1786, endnu staar ved Magt, maa
anses som meget moderate, tjenstl. anmode om i Til-

fælde af, at de omhandlede Skibe maatte antræffes, at

foranledige det Fornodne til Effektuering af Erlæggel-

sen saavel af de respektive Læsteafgifter som af den

ovenfor omhandlede Bode for den begaaede Lovover-

trædelse.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden bi. Marts,

over Islands Nord- og Ostamt, ang. et Fattig-

1869. — Isl. Kopib. 1869 Nr, 271. Ti'fcindi um stjornar-

malefni fslands II, S. 612-14.

I et direkte hertil indkommet Andragende, dateret

den 13. Novbr. f. A., har Kommunalbestyrelsen i Kjob-

Khavn den 31. Marts

10*
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1869. staden Akureyri indanket for Ministeriet en af Hr.

31. Marts. Amtra. under 23. Marts næstforhen afgiven Resolution,

hvorved Snedker Jon T6masson med Familie er kjendt

forsorgelsesberettiget i Akureyri Kjobstads Kommune.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

det maa have sit Forblivende ved den af Fir. Amtm.

i Sagen afgivne Resolution 1
).

*) Resolutionen er i Oversættelse saalydende:

1 Skrivelse af 23. Decbr. f. A. har Byfoged S. Thor-

arensen formodentlig med Borgerrepræsentanternes Sam-

tykke indgivet til Amtets Afgjorelse, om Snedker Jon

Tomasscn skal anses forsorgelsesberettiget i Akureyri eller

i Helgastac)ir Rep.

Jeg har senere søgt Oplysning om Jons Opholdssteder, og

erholdt blandt Andet en Beretning, som han har givet under

Eds Tilbud baade om sine Opholdssteder og Formuesom-

stændigheder i det Hele, thi Byfogdens Skrivelse berørte

saa let og uklart mange af Sagens Hovedpunkter, og be-

rettede derhos en Del saa fordrejet, at det ikke varmuligt

at begrunde noget Dekret derpaa.

Det maa nu i denne Sag anses for bevist, at Sned-

ker Jon Tomasson nedsatte sig i Akureyri den 29. Maj

1851 og var der derefter uafbrudt i 10 Aar; i Vinteren 1860—

1861 brækkede Jon sit Ben og laa længe syg; han fik da

tillaans af den forrige Hrafnagil Rep 31 Rd. 16 Sk., men

han benægter bestemt, at han selv har ansogt om denne

Understøttelse, og siger, at Læge Finsen formodentlig har

forskaffet sig den, men han siger, at han har modtaget

Understøttelsen, da Repstyreren frembod den med den

Reservation, at Understøttelsen ikke blev ind-

fort i Fattigregnskabet for Fardag 1861, men
skulde anses for Privatlaan fra Repstyreren

O lafur, som han havde i Sinde at tilbagebetale; og der

kan ikke erholdes Vished for, om Laanet blev givet i Marts,

April eller Maj 1861. Endvidere er det oplyst, at Jon den

Gang, han modtog Understøttelsen, ejede et Vaaningshus,

Ko og nødvendigt Værktøj til en Værdi af 40 - 50 Rd.

Hvad det nu kommer an paa i denne Sag, er, om det

Laan, som blev tilbudt Jon, og som han modtog, er en
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Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 1869.

over Islands Nord- og Ostamt, ang. et Fattig-

lems Forsorgelseskommune. Khavn den 3 1 . Marts

1869. — Isl. Kopib. 1869 Nr. 272. Tftindi um stjornar-

målefni fslands II, S. 613-15.

Med behgl. Skrivelse af 30. Septbr. f. A. har Hr.

Amtm. hertil indsendt et Andragende fra Repstyrer

M. Jonsson af Ytraåland, hvorved Amtets Resolution

af 24. Marts næstforhen, der bestemmer, at Pigen

Ingibjorg Bjarnad6ttir fra hendes 16. Aar skal anses

virkelig og retteligen tilstaaet Fattigunderstøttelse, thi ellers

kan Laanet ikke forhindre, at Jon ved sit Ophold i Akur-

eyri blev forsorgelsesberettiget i den forrige Hrafnagil

Rep. I denne Henseende kommer da i Betragtning det

Princip, som fremhæves i Reglem. 8. Januar 1834 § 9, jfr.

§§ 4 og 6, og herefter synes da Laanet at være ydet aldeles

mod de Regler, som ere satte angaaende Ydelsen af Fat-

tighjælp, da man hverken har forhort sig om eller undersogt,

hvorvidt Jons Venner eller Frænder vilde eller kunde

hjælpe ham, ingen Begjæring er fremkommen fra Vedkom-

mende selv, og ingen Undersøgelse om hans Omstændig-

heder er foretaget af Kommunalbestyrelsen, men Laanet er

givet uden Grund lige imod Loven, se § 9 i Regi. 8. Jan.

1834; hertil kan fojes, at det ikke kan ses, at Laanet har

været fordret offentlig af Jons Fodselsrep, Helgastacir Rep,

hvilket dog burde være sket, hvis Vedkommende vilde have

det tilbagebetalt, da det var tilstaaet af Fattigkassen.

Da nu Snedker Jon Tomasson uafbrudt i 10 Aar, eller

fra den 29. Maj 1851 til samme Tid 1861, har opholdt sig i

Akureyri, og ikke i dette Tidsrum modtaget nogen lovligen

ydet Fattigunderstøttelse, som kan forhindre ham fra at

erhverve Ret til Forsorgelse, dekreteres han herved tillige-

med sin Familie, i Overensstemmelse med Regi. 8. Januar

1834 § 6 og under Hensyn til Justm. Skriv, af 2. Septbr.

1858 og 17. Septbr. 1867, forsorgelsesberettiget i Akureyri

Kjobstad, jfr. Overenskomst om Formuedeling af 17. April

1863 mellem Hrafnagils Rep og Akureyri Kjobstad.
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1869. forsorgelsesberettiget i Svalbar& Rep inden Thingo

31. Marts. Syssel, indankes til Ministeriets Afgjorelse,

'

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

det maa have sit Forblivende ved den af Hr. Amtrn.

i Sagen afgivne Resolution 1
). Med Hensyn til, at der

J

) Resolutionen er i Oversættelse saalydende:

Ved Skrivelse af 28. Januar d. A. har Repstyreren i

Prestholar Rep indanket den af Kancelliraad Th. Jonsson

under 24. Oktbr. 1865 afgivne Resolution, der bestemmer,

at Pigen Ingibjorn Bjarnadottir skal være forsorgelsesbe-

rettiget i Prestholar Rep, uagtet hendes Moder i det Aar.

da Rarnet blev fodt, var fæstet som Tyende i Svalbard

Rep.

Det maa nu under Sagen anses som bevist, at Ingi-

bjorgs Moder, Arndys, i det Aar, da Barnet blev fodt, var

lovligt fæstet som Tyende hos Bonden Gisli paa Sjoarland

i Svalbaro Rep, samt at Repstyreren i Svalbarb Rep lov-

stridigt tog hende ud af Tjenesten og transporterede

hende om Efteraaret eller midt under Tjenestetiden til

Prestholar Rep.

Ligesom det nu er forbudt, jfr. Kane. Skriv. 19. Aug.

1820, at jage en Pige bort fra Tjenesten, fordi hun enten

allerede ved Tjenestens Tiltrædelse er frugtsommelig eller

der bliver det, saaledes vil vedkommende Repstyrer paa-

drage sig Ansvar og Tiltale ved at foraarsage, at saadanne

Personer af den Gruncl miste deres Tjeneste.

Da nu Ingibjorg Bjarnadottir's Moder, Arndys, var fæstet

som Tyende paa Sjoarland i det Aar, da hun fodte sit

Barn, og lovstridigt blev revet ud af sin Tjeneste og trans-

porteret til Prestholar Rep, hvorefter Svalbaro Rep er Ingi-

bjorgs lovlige Fodekommune, saa resolveres: at Ingibjorg

Bjarnad6ttir i Henhold til Reglem. 8. Januar 1834 § 9 og

Kane. Skriv. 19. Aug. 1820 fra hendes fyldte 16 Aar skal anses

forsorgelsesberettiget i Svalbaro Rep, hvorfor Hr. Sysselm.

anmodes om at foranledige, at Svalbarb Rep refunderer

Prestholar Rep efter Regning Udgifterne ved bemeldte Piges

Underhold efter det fyldte 16 Aar. — Hvilken Resolution

Hr. Sysselm. anmodes om at ville bekjendtgjore for Rep-

^tyrerne i Prestholar og Svalbarb Rep
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ikke er fremsendt behorig Oversættelse af Sagens Akter, 1869.

skulde man iovrigt have Hr. Amtm. erindret om ^"31*"^^
Fremtiden at holde Dem Bestemmelserne i Ministeriets

Skrivelse 14. Juli 1854 efterrettelig.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 31. Marts,

og Amtmændene i Island, ang. Ophævelse af det

i Kancelli- Cirkulære af 11. Marts 1820 indeholdte

Forbud mod Salg af Merkurialsalve uden Recept.

Khavn den 31. Marts 1869. - isi. Kopib. 1869 Nr.

280. Tioindi tim stjornarraålefni fslands II, S. 615.

Efter paa dertil given Anledning at have brevvexlet

ttied det kgl. Sundhedskollegium angaaende en Over-

trædelse af det i Kane. Cirk. 11. Marts 1820 inde-

holdte Forbud mod Salg af Merkurialsalve uden Recept,

har Ministeriet ifolge bemeldte Kollegiums Indstilling

troet for Islands Vedkommende fremtidig at kunne fra-

falde hint Forbud, forsaavidt Salven anvendes til vete-,

rinært Brug.

Ved at meddele Br. (Tit.) dette til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse, skulde man dog

ikke undlade tjenstl. at anmode om, at der gives ved-

kommende Apothekere Paalæg om ved Merkurialsalvens

Udlevering at advare Bonderne imod at benytte samme
i andre end det nævnte Ojeraed.

Bekjendtgjorelse ang. Indretning af en Tillægs- 2. Aprii.

examen for dem, der uden at have underkastet sig

enten Adgangsexamen ved Kjobenkavns Universitet

eller Afgangsexauien ved de lærde Skoler ville ind-

skrives ved Kjobenkavns Universitet som akademiske

Borgere. KjObenhavn den 2. April 1869. —
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1869. (Kirke- og Undervisningsniinist.). Dep. Tid. 1869 S. 322-23;

2. April. Algreen-Ussings Lovsamling 1869 S. 272—74.

Paa Ministeriets derom nedlagte allerund. Fore-

stilling har det behaget H. M. Kongen under 2. d. M.

allern. at bifalde folgende Bestemmelser om Indretningen

af en særlig Prove for Erhvervelsen af akademisk Bor-

gerret ved Kjobenhavns Universitet:

a) De, der have underkastet sig den almindelige

Forberedelsesexamen ved Universitetet eller Afgangs-

examen for Realdisciple, — begge af den hojere Grad

— med et saadant Udfald, at Karakterernes Gjennem-

snitsværdi er mindst 6, og derefter tillige Adgangs-

examen til den polytekniske Læreanstalt, polytekniske

Kandidater med 1. og 2. Karakter, uden Hensyn til

med hvilket Udfald de tidligere have bestaaet den al-

mindelige Forberedelsesexamen, Lieutenanter, der have

bestaaet Afgangsexamen fra Officersskolens næstyngste

Klasse, og de, der have bestaaet Overgangsproven fra

yngste til ældste Klasse ved Soofficersskolen, skulle

være berettigede til at indskrives ved Kjobenhavns

Universitet og i alle Maader betragtes som akademiske

Borgere, naar de have bestaaet en Prove i dansk Stil,

Latin, Græsk og Historie af samme Omfang, som der

er fastsat for Afgangsexamen i en lærd Skole, dog at

der i Modersmaalet kun skrives én Udarbeidelse over

en frit valgt Opgave, og at i Latin den skriftlige Prove

indskrænkes til Oversættelse fra Latin til Dansk, og

den derfor givne Karakter lægges sammen med Ka-

rakteren for den mundtlige Prove med Vægt som Vs-

Til at bestaa udfordres at de sammenlagte Special-

karakterer, betegnede og ansatte til Talværdi som ved

Afgangsexamen i de lærde Skoler, have en Talværdi

af idetmindste 4 Godt o: 20 Points.

b) De, der ville underkaste sig denne Prove, have

inden 1. Maj hvert Aar skriftligt at anmelde dette,

under Vedlæggelse af fornodne Beviser for Tilstede-

værelsen af de ovenmeldte Betingelser for at stedes
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til Proven, for Formanden for Examenskommissionen 1869.

ved Universitetet, som afholder Adgangsexamen
^""""^ApriT"

Studerende, hvorefter denne Kommission af sin Midte

udnævner 4 Examinatorer og 4 Censorer til at afholde

og bedomme Proven.

c) Ved Indtegningen til Proven erlægges i Exa-

mensgebyr af hver Examinand 7 Rd. R. M.

d) Med Hensyn til den almindelige filosofiske Prove

og andre Forberedelsesexamina for visse Fag ved Uni-

versitetet gjælde samme Forskrifter for dem, der ved

den ovenmeldte Prove have vundet akademisk Borger-

ret, som for andre Studerende*

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 15. April,

over Island, ang. Afhændelse til Arvefæste af en

Jordparcel ved Reykjavik. Khavn den 15. April

1869. — Isl. Kopib. 1869 Nr. 355. Tioindi um stjornar-

målefni fslands II, S. 617-18.

Ved i dansk Oversættelse at fremsende et til

Stiftamtet indsendt Andragende, hvori Reykjavik Kom-
niunalbestyrelse anholder om Approbation paa, at Par-

cellen Nr. 4, Hl&arhus-Lodden, maa afhændes til Arve-

fæste mod en aarlig Afgift af 43 Alen efter Kapitels-

taxtens Middelpris, har Hr. Stiftamtm. i behgl. Skriv,

af 19. Januar sidsti., næst at bemærke, at Middelalen

efter Kapitelstaxten for 1868—89 var 21 2
/3 Sk., hvor-

efter den stipulerede aarlige Afgift af 43 Al. vil ud-

gjore 9 Rd. 68 Sk., i Henhold til Anordn. 27. Novbr.

1846 § 24 indstillet, at der maa meddeles Approbation

paa, at den ovennævnte Parcel bortarvefæstes paa de

i Kommunalbestyrelsens Skrivelse ommeldte Vilkaar.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

den begjærte Approbation herved meddeles.
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1869. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

28. April, til Biskoppen i Island, angaaende den reviderede

islandske Psalmebogs Benyttelse ved den offent-

lige Gudstjeneste. Khavn den 28. April 1869. —
Isl. Kopib. 1869 Nr. 403. Tfoindi um stjornarmålefni fslands

I behgl. Skrivelse af 11. Marts d. A. har Deres

Hojærv. indberettet, at den af Provst og Domkirkepræst

6. Pålsson og Sognepræst til Kålfatjorn St. Thorareusen

under Deres Tilsyn og Medvirkning foretagne Revision

af den isl. evang. kristelige Psalmebog nu er tilende-

bragt og Manuskriptet færdigt til Trykning, hvorefter

De har andraget paa den saaledes reviderede isl. evang.

kristelige Psalmebogs Indforelse til Brug ved den offent-

lige Gudstjeneste.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre fojende Foranstaltning tjenstl. melde,

at Ministeriet herved tillader, at den ommeldte revi-

derede Psalmebog maa indfores til Brug ved den offent-

lige Gudstjeneste overalt i Island, hvor Præst og Me-

nighed blive enige derom.

5. Maj. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Islands Yestamt, ang. Gratifikation for Deltagelse

i Fastsættelsen af Kapitelstaxterne. Khavn den

5. Maj 1869. — Isl. Kopib. 1869, Nr. 422. Tftindi um

stjornarmålefni fslands II, S. 621—22.

I behgl. Skrivelse af 15. Febr. d. A. har Hr.

Amtm. efter dertil af Ministeriet given Foranledning

ytret Dem om, hvor stort Vederlag der passende vil

være at tilstaa den nuværende Provst i Snæfellsnes Syssel,

Sognepræst til Staoarstaour, S. Nielsson for hans Del-

tagelse i at sætte de aarlige Kapitelstaxter for Vestamtet,

og har De i saa Henseende bemærket, at det omhandlede
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Vederlag, der hidtil har varieret fra 15 til 35 Rd. aarlig 1869.

i Forhold til Afstanden mellem Amtskontoret og Prov- "^^^j
stens Bolig, for Provst S. Nielssons Vedkommende ikke

vil kunne sættes lavere end til 25 Rd., idet der til

Frem- og Tilbagereisen mellem Stabarstabur og Stykkis-

holm samt Opholdet paa sidstnævnte Sted altid vil medgaa

mindst 7 Dage, og Vederlaget saaledes, naar der hver-

gang skulde tilstaas den Paagjældende passende Diæter

og Reiseomkostninger efter Regning, vilde overstige

det foreslaaede Belob.

Idet Hr. Amtm. derfor har indstillet, at der for

Fremtiden maa tilstaas Provst Nielsson et Vederlag af

25 Rd. aarlig i den omhandlede Anledning, saalænge

han er bosat paa Stafcarstafcur, har De tillige anholdt

om Ministeriets Approbation paa, at De i Aarene 1867

og 1868 har udbetalt ham et saadant Belob af Amts-

repartitionsfonden for hans Deltagelse i at sætte Ka-

pitelstaxterne for disse Aar.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning tjenstl. melde, at Ministeriet herved approberer

den i Aarene 1867 og 1868 i den omhandlede Anled-

ning skete Udbetaling, ligesom man ogsaa bifalder, at

der fremdeles tilstaas Provst Nielsson en Gratifikation

af 25 Rd. aarlig for hans Uleilighed og Udgifter i den

omhandlede Henseende, saalænge han er bosat paa

Staoarstaour og Amtskontoret er paa Stykkisholm.

Kapitelstaxter for Islands Nord- og Ostamt fra 8. Maj.

Medio Maj 1869 til samme Tid 1870. (»Norfcanfari.

8. Aarg. Nr. 24—25).

For Nord- og Ostamtet er der udkommet 3 Kapitelstaxter,

nemlig: 1. for Hunavatns og Skagafjords Syssel er, a-, 2. for Ofjords

°g Thingo Sysseler, b, og 3. for Mula Sysselerne, c. Med
Hensyn til de forskjellige Varesorter, der lier for Kortheds

Skyld alene gjengives med Tal, henvises til den ovenfor S. 57

—

59 trykte Kapitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords Sysseler

for 1868—69.
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1869.

8. Maj.
rikismynt. hundrafc. alin.

a | b c

it r, >» f~t m n

a b c a b
|

c

A 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- 8
- 9
BIO
- 11
- 12
- 13
C 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
D 22
- 23
- 24
- 25
- 26
E27
- 28
- 29
- 30
P 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
G 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43

47,94{

6 1

7 24
5 73}
4 20}
5 38}
3 59}
17 83
13 67'

35
24
25
18

i

n

28
34
10
84
92
54

» 44
5 .

5 65
5 51i

5 24}
4 78
148
161
164
146t
5'64

469
371
2 63
176
4 64

6

5 40

2 59
n »

. 91
192

46 38
6 40
719
5 75
416}
5 60}
314

21 48
17 39

Bil
24
24
18

29
334
11
90
24
47
37

5 51
5 35}
5 20
4 66
4 20
24

i

158
152
1351
5 60
4 74
3 80
2 53
190
4 89
• 6}
5 55}
168
311
. 61
. 88}
1 92

A,

B,

s
E,

F,

Mefcalverfc

:

38 60
6 18J
6 94
550
415
5 36
4 5

22 13

17,81

-|30

.|23

. 29
16

28}
47
14
88
52
58
46

5 42
5 86
72

1

4 45i

3 84
1 3

150
134
117
5 27
4 35
3 53
2 37i

1 68

4 30
• 6i

5 40
» »

3 74
» 61

i

111
170

47 94
36 6

43 48
46 12
50 54
43 20
36 19

17 83
18 26
43 72
30
31 24
23 12

» »)

17 48
10 60
12 48
17 48
14 36
67 48
55 »

30 n

34 6

Afcalmefcalverfc

33 21
31 51

28 84
22 48
24 51
25 .

22 25
i

22 64
28 30
22 42
2124
21 48
28
15
32 48

o »

31 36

37 72 i

32
^7 82}
31 51 i
23 55

22 71

29 !24

4638
38 48
43!l8
4624
50 6
145 4
34 56
21 48
23 20
39 36
30 .

30 *

22 48

18 12
10|45
1372
18,72
18 72
58 72
4624
3318
32 21
31 1 24
28 !

12

25,24
18 79),

24 6

33 12
20 52 i

22 48
28 60
23 »

20 40
23,24
2954
16 24
33 45
68

l

32
57 36
30 48

38 72
3U45
26 39
30 1

21 61 \

23 35}
28 !42

38 60
37 15
4184
44 16
49 84
43 »

40 50
22 13
23 76
37 48
28 72
36 24
20 B

» ))

17 78
14 66
1748
18 32
23 12
72 48
57 48
32 60
35 36
34 51
26 81
23 24
15 45
22 78
20 30
17 63
21 12
2618
21 30
1912
20 48
25 34
16 24
32 48

» o

45 24
30 72

37 87
30 60
31 61
30 50i

19 6

2146J
28 52

38
J

29
35
37

40}
34«

29

14}
14}
35
24
25
18}

»

14

8|
10
14

llj

54
44
24
27
•26}

25
23
18

19}
20
18
18
22}
18
17

17 .J8J

22}
12
26

o

25

18
37

J

30

25}
22}
25
19
18

23}

37
31

34.;

37
40
36
27}
17

18}
31}
24
24
18

14J
8}

11
15
15
47
37

26}
26
25
22}
iO
15
19

18}
16 J

18
23

18}

16J

23}
13
27
54>

30
24}
17}
37}

31

24}
21
24
17 1

18}

22J

31

29}
33i

35}
40
34}
32}
17 1

19
30
23
29
16

14
12
14

14}
18}
58
46
26

28}
27}
21}
18}

12}
18
16
14
17
21

17

15}

m
20}
13
26

36

24}
21
o33

30}
24}
25}
24}
15
17
23



Justm. Skriv. ang. Benyttelsen af Net til Fuglefangst. 157

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1869.

over Island, ang. Benyttelsen af Net ved Fugle-^3^
fangst paa Vestmannoerne. Khavn den 12. Maj

1869. — Isl. Kopib. 1869 Nr. 426. Tfoindi nm stjornar-

malefni Islands 11, S. G22-23.

Efterat Justitsministeriet i Anledning af de fra

Vestmannoerne tilvejebragte Oplysninger om de skade-

lige Polger af at anvende Net ved Fangsten af Sopape-

gojer sammesteds, havde begjært Stiftamtets Ytringer

om, hvorvidt Staten som Ejer af hele Jordegodset paa

Oerne ikke maatte være berettiget ti! efter Indholdet

af de til Opsidderne udstedte Bygselbreve at forbyde

disse Anvendelsen af en Fangstmaade, hvorved den til

Jorden knyttede Herlighed, Sopapegojefangsten, ud-

sattes for betydelig Forringelse, samt at opsige dem

^sestet, naar Forbudet overtrædes, har Hr. Stiftamtm.

i behgl. Skrivelse af 19. Febr. d. A. ytret den For-

mening, at der ikke i Bygselbrevenes Bestemmelser

indeholdes tilstrækkelig Hjemmel til at indskrænke Op-

siddernes Ret til at gjore sig Fuglefangsten saa ind-

bringende som muligt, og at det derfor formentlig ikke

vilde nytte at forbyde Opsidderne under Fæstets For-

brydelse at anvende Garn ved Fangsten, hvorimod De •

antager, at det samme Resultat vilde kunne opnaas ad

kontraktmæssig Vej, eftersom det ifolge de i Sagen

tilvejebragte Oplysninger tor forudsættes, at alle or-

dentlige og dygtige Opsiddere ere villige til at under-

kaste sid den omhandlede Indskrænkning med Hensyn

til Sopapegojefangsten, og de mindre dygtige Opsiddere,

der maaske vilde modsætte sig en saadan Indskrænk-

ning, i Almindelighed hvert Aar misligholde Bygsel-

kontrakten i en saadan Grad, at de kunne udsættes

af Bygslet.

Foranlediget heraf skulde man overensstemmende

nied Hr. Stiftamtm. 's Indstilling tjenstl. have Dem an-
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1869. modet om behgl. at ville dels paase, at der i alle

^P'^^""' fremtidige Bygselbreve til Opsidderne paa det kgl.

Jordegods paa Vestmaunoerne optages en Bestemmelse

om, at Fuglefangst med Net er aldeles forbudt, samt

at Overtrædelse heraf medforer baade Bygslets For-

brydelse og Forpligtelse til at erstatte den Skade, som

derved er overgaaet Jorden efter uvillige Mænds Skjon,

dels paalægge vedkommende Administrator at soge en

Overenskomst med alle de nuværende Opsiddere om, at

der tilfojes de dem meddelte Bygselbreve en Tillægs-

bestemmelse af samme Indhold.

12. Maj. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. en ny Skyldsætning af samtlige

Kloster- og Floguj order i Vesterskaptafells Syssel.

Khavn den 12. Maj 1869. - isi. Kopib. 1869 Nr. 427.

Tl&indi um stjornarmalefni fslands II, S. 623—24.

Med behgl. Skrivelse af 4. Septbr. f. A. har Hr.

Stiftamtm. i Oversættelse indsendt dels en til det i

1867 afholdte Althing indgiven og af den kgl. Kommis-

sarius i Overensstemmelse med en af Thinget tagen

Beslutning Stiftamtet til videre Foranstaltning tilstillet

Petition, hvori 113 Beboere i Vesterskaptafells Syssel

anholde om, at der paa offentlig Bekostning maa -

blive foretaget en ny Besigtigelse over samtlige

Klosterjorder samt Flogujorder i bemeldte Syssel med

deraf flydende ny Skyldsætning af disse, samt en Fast-

sættelse af Grænseskjellen mellem de enkelte Jorder,

for at der snarest mulig kan tilvejebringes et ligeligt

og billigt Forhold mellem de aarlige Afgifter af de

nævnte Jorder og disses Udredelsesmaade, dels en

over bemeldte Petition indhentet Erklæring fra Admi-

nistrator for Kirkjubær og {>ykkvabær Kloster samt

Flogujorderne.
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Da det af bemeldte Erklæring saavel som af de 1869.

af Hr. Stiftamtm. dertil knyttede Bemærkninger frem- 12. Maj.

gaar, at det er saa langt fra, at de Afgifter, som for-

langes ved Bortbygslingen af det omhandlede Jorde-

gods, ere for hoje, at tværtimod Jorderne overhovedet

bortbygsles paa billigere Vilkaar end tilsvarende pri-

vate Jorder, og at der heller ikke finder noget usæd-

vanligt Misforhold Sted mellem Afgifterne og de enkelte

Jorder indbyrdes, maa Ministeriet, der om Sagen har

brevvexlet med Revisionsdepartementet for Kongeriget,

med Hr. Stiftamtm. være enigt i, at der ikke er til-

strækkelig Grund til at lade foretage en saadan Be-

sigtigelse af det nævnte Jordegods og derpaa stottet

Omregulering af sammes Afgifter, som i Andragendet

toreslaaet, ligesom Ministeriet maa være af den For-

mening, at den foreslaaede Fastsættelse af Grænse-

skjellen mellem de enkelte Jorder, — hvilken der selv-

følgelig ikke kunde tillægges nogen juridisk Betydning

— vilde være aldeles uhensigtsmæssig, idet en slig

Foranstaltning, langtfra at forebygge Tvivl og Tvistig-

heder, netop vilde fremkalde saadanne.

Ved tjenstlig at meddele Hr. Siftamtm. Foran-

staaende til behgl. Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse, skulde man med Hensyn til, at det i Deres

forbemeldte Skrivelse er bemærket, at en af Hoved-

grundene til at mange afOpsidderne paa de ommeldte

Godser leve i Fattigdom, maa soges i den Omstæn-

dighed, at Jorderne i Tidernes Lob ere blevne saa

utilborlig udstykkede, at det ofte er umuligt for en

Familie at leve af den Parcel, som den har i Bygsel,

lige tjenstl. have Dem anmodet om behgl. at ville paase,

at slige skadelige Udstykninger af Statens Jordegods

ikke finde Sted for Fremtiden.
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1869. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden
% Maj

* over Island, ang. Landskyldsafgifter paa Vest-

mannfierne. Kjobenliavn den 12. Maj 1869. —
Isl. Kopib. 1869 Nr. 429. Ttøindi um stjornarmalefni fslands

11, S. 625-26.

Ved at fremsende et af vedkommende Sysselmands

Erklæring ledsaget Andragende, hvori Fattigbestyrelsen

paa Vestmannoerne anholder om, at de Leilændinge

paa det kgl. Jordegods sammesteds, hvis Kaar ere saa

ringe, at de ikke uden Understottelse af Fattigvæsenet

kunne betale deres Landskyld, maa erholde Fritagelse

for dens Erlæggelse, saalænge deres Formuesomstæn-

digheder ikke forandres til det bedre, eller saalænge

Kommunens Tilstand ikke tillader at yde dem den

dertil fornodne Understottelse, har Stiftamtet, næst at

bekræfte det i Andragendet Anforte om den stedse

tiltagende Fattigdom paa Vestmannoerne, i behgl. Skriv,

af 25. Marts d. A. ytret, at den i tidtnævnte Andra-

gende omhandlede Udvej til at raade Bod paa den

beklagelige Tilstand paa bemeldte Oer næppe vilde for*

til Maalet, men at saadant snarere vilde opnaas derved,

at der, ved Siden af, at Godsadministrator gjor Alt,

hvad der staar i hans Magt til at inddrive de resterende

Godsafgifter, blev paalagt ham at vise den storst mu-

lige Lempfældighed med at udbygsle de Leilændinge,

som trods deres Flid og i andre Henseender gode For-

hold ikkun paa Grund af Uaar komme i saadanne Re-

stancer, medens der formentlig burde vises mindre

Skaansomhed imod de Leilændinge, hvis eget Forhold,

t. Ex, Drikfældighed, Dovenskab og lignende, maatte

i samme Grad som de uheldige Konjunkturer have for-

voldt den omhandlede Restance.

Foranlediget heraf skulde man overensstemmende

med Stiftamtets Indstilling tjenstl. anmode Samme om

behgl. at ville instruere Administrator for det kongeh
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Jordegods paa Vestmannoerne i den Retning, at han 1869.

ved Sporgsmaal om, hvorvidt en Leilæuding bor opsiges

sit Bygsel, vil have at tage væsentligt Hensyn til den-

nes hele ovrige Forhold, og naar han iovrigt er en

ordentlig og dygtig Opsidder, saa at hans trængende

Forfatning ikke kan tilregnes ham selv, at gjore Ind-

stilling til Stiftamtet om, at han maa beholde Jorden

i Bygsel endnu et Aar, uagtet han ikke har kunnet

udrede Landskyldsafgiften eller en Del af samme, og-

vil Ministeriet da have Stiftamtet bemyndiget til, efter

at de i saa Henseende fornodne Oplysninger ere tilveje-

bragte, at indromme en saadan Fortsættelse af Bygslet.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 13. Maj.

over Island, angaaende Beregningen af Afgiften af

Kongs j order og Tomthuse paa Vestmannoerne.

Khavn den 13. Maj 1869. - isi. Kopib 1869 Nr.464.

Ti&indi ura stjornarmålefni Islands II, S. 626-28.

Med behgl. Skrivelse af 3. Septbr. f. A. har Hr.

Stiftamtm. i Oversættelse hertil indsendt en til det i

1867 afholdte Althing indkommen og derfra til Stift-

amtet afgiven Petition, hvori nogle Beboere paa Vest-

mannoerne anholde om, at Afgiften af alle Kongsjorder

og Tomthuse dersteds fremtidig maa betales enten efter

Kapitelstaxtens iMiddelværdi eller efter dennes Taxt

paa Saltfisk istedetfor som nu efter Taxten paa Haard-

fisk. Dette Andragende er navnligen stottet paa, at

da det nu er blevet almindeligt at tilvirke den paa

Vestmannoerne fangede Fisk til Klipfisk istedetfor som

tidligere til Haardfisk, er det formentlig baade una-

turligt og ubilligt at beregne Jordafgifterne efter Taxten

paa den sidstnævnte Varesort, der i Almindelighed ikke

længer existerer.
*

XX. B. .11
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1869. Medens der nu efter Hr. Stiftamtm.'s Formening

13. Maj. ikke kan være Sporgsmaal ora for Vestmannoernes

Vedkommende, hvor Jordernes Værdi bestemmes af

Værdien paa de 2 Hovedprodukter, som tilvejebringes

ved Fiskeri og Fuglefangst, at tage den fremkomne

Indstilling om at ombytte Haardfisktaxten med Kapitels-

taxtens Middelalen tilfolge, kunde det andet Alternativ,

at lægge Taxten paa Klipfisk til Grund for Bereg-

ningen, have noget mere for sig, idet denne Varesort

horer til samme Gruppe i Kapitelstaxten og ikke b'ot

staar Haardfisken nærmest, men er det samme Pro-

dukt, tilvirket paa en anden Maade. Taxten paa de

2 Sorter Fisk varierer derfor kun undtagelsesvis i en

betydelig Grad fra hinanden, og Forskjellen mellem

dem bliver efter Gjennemsnitstaxten for Vestmannoerne

i de sidste 48 Aar ikke storre end at denne for Haard-

fisken udgjor 19n/i6 Sk. og for Klipfisk 19 Sk. Da

Klipfisken imidlertid i de senere Aar er bleven den

væsentligste Handelsvare, har man saa godt som op-

hort at tilvirke Haardfisk paa Vestmannoerne, og dette

har bevirket, at Prisen paa den sidstnævnte Artikel,

der dog fremdeles i Islands Husholdning spiller den

storste Rolle, er steget forholdsvis stærkere end Prisen

paa Klipfisk; dog er dette Forhold, efter hvad Hr.

Stiftaratm. har oplyst, ikke mere konstant end at Prisen

paa Haardfisk i Aaret 1865—66 var den samme som,

og i Aaret 1866—67 endog lavere end Prisen paa

Saltfisk efter den paa Vestmannoerne gjældende Ka-

pitelstaxt, medens den i Aarene 1867 og 1868 og

1868—69 har været betydelig hojere, og det antages,

at Fiskerne efterhaanden ville lære atter at bruge Klip-

fisk i deres egen Husholdning istedetfor Haardfisk, og

i saa Tilfælde vilde Prisen paa Haardfisk formentlig

ligesaa ofte kunne blive lavere som hojere end Prisen

paa Saltfisk, men i Reglen holde sig jevnsides med

denne. Da saaledes den Forskjel, der nu finder Sted
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mellem Taxterne paa de tvende omspurgte Varesorter,

maa betragtes som kun forbigaaende, har Hr. Stift-

amtm. forment, at det hverken vilde være hensigts-

mæssigt eller ubetinget i Opsiddernes Interesse, at faa

den uugjældende Betalingsmaade saaledes forandret,

at Afgifterne for Fremtiden bleve beregnede efter Taxten

paa Klipfisk. — Imidlertid har De ytret, at der i saa-

danne Tilfælde, hvor en bygselledig Jord paa Vest-

mannfterne ikke kan erholdes bortbygslet mod samme
Afgift som hidtil, turde være Anledning til at bemyn-

dige Stiftamtet til at approbere en saadan Jords Bort-

bygsling paa det Vilkaar, at Afgiften udredes efter

Kapitelstaxtens Pris paa Klipfisk, eller efter dens

Middelpris paa Fisk, eller endelig med Halvdelen efter

en af disse Taxter og med den anden Halvdel efter

Kapitelstaxtens Pris paa Fuglefjer

Efter at Ministeriet har taget Sagen under Over-

vejelse og om samme brevvexlet med Revisionsdeparte-

mentet for Kongeriget, skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at Mi-

nisteriet saa meget mindre har fundet Anledning til

at indlade sig paa det forommeldte Andragende, som

det efter hvad der ligeledes er oplyst af Hr. Stiftamtm.

maa antages, at selv om Afgifterne al Jordegodset paa

Vestmannoerne fremdeles beregnes udelukkende efter

Taxten paa Haardfisk, ville samme dog ingenlunde være

uforholdsmæssig hoje, ligesom det overhovedet vilde

være lidet heldigt nu at foretage en Omregulering af

det omhandlede Afgiftsforhold.

1869.

13. Maj.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 28. Maj.

over Island, ang. Sagføreres Ret til at mode i Forligs-

kommissionen for Parterne. Khavn den 28. Maj

1869. — Isl. Kopib. 1869 Nr. 526. Ttøindi um stjornar-

målefni fslands II, S. 630-31.

11*
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1869. Ved at fremsende et Andragende, hvori Justiti-

r"~t7*T^ arius i den islandske Landsoverret, Th. Jonassen, au-
8. Maj.

# a t ....
holder om en Tilkjéndegivelse fra Justitsministeriet om,

hvorvidt det udenfor de særlig undtagne Tilfælde er

tilladt Sagforere i Danmark at mode som Mandatarii

for de Parter, som ere tilstede i Forligskredsen, og i

bekræftende Fald, hvorvidt der tilkommer de ved be-

bemeldte Overret konstituerede Sagforere en lignende

Ret til at give Mode ved Reykjavik Kjobstads Forligs-

kommission, har Hr. Stiftamtm. i behgl. Skrivelse af

18. Marts d. A. henstillet, om Justitsministeriet maatte

finde Anledning til at meddele Landsoverretten Under-

retning om der skulde været givet Prokuratorerne i

Danmark en almindelig Tilladelse til at mode i For-

ligskommissionen, eller om Bestemmelsen i Frdg. af

10. Juli 1795 § 38 endnu er gjældende som alminde-

lig Regel.

I denne Anledning undlader Ministeriet ikke til

behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl.

at meddele, at Reglen i Frdg. 10. Juli 1795 § 38, jfr.

Plak. 31. Decbr. 1823, fremdeles i den omhandlede

Henseende er den gjældende almindelige Regel for

Kongeriget.

29. Maj. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Nord- og Ostamt, ang. Betingelse for

Nationalisering af fremmede Skibe. Khavn den

29. Maj 1869. — Isl. Kopib. 1869 Nr. 529. Tioindi um

Btjomarmålefni fslands II, S. 631—32.

I behgl. Skrivelse af 14. Novbr. f. A. har Hr.

Amtm. indberettet, at en Jagt »Livana«, der tilhorer

Mandals Fiskeriselskab i Norge, i Akureyri er bleven

nationaliseret som dansk Ejendom under Navnet »Sil-

den«, og at der, da Jagten ved Opmaalingen fandtes
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at være 21 Kommercelæster stor, er blevet betalt Til- 1869.

kjobsafgift efter Frdg. 1. Maj 1838 §49 med 147 Rd.,

hvorefter saavel Jagtens Forer som bemeldte Selskabs

Forretningsforer, der er ankommen til den nævnte

Kjobstad og har lejet en Grund paa Oddeyri, have

taget Borgerskab i sidstnævnte Kjobstad. I Skriv, af

2. Decbr. næstefter har De derhos andraget, at om-
meldte Tilkjobsafgift er bleven indbetalt i Islands Jorde-

bogskasse.

I denne Anledning har Ministeriet brevvexlet med

Generaldirektoratet for Skattevæsenet, som derefter har

meddelt, at da kun saadanne Skibe kunne anses som na-

ttønale danske, og saaledes nyde den danske Regjerings

beskyttelse, som bevisligen udelukkende ejes af den

danske Regjering eller af danske Undersaatter, uden
at Lovgivningen i saa Henseende tillader at skjelne

mellem Enkeltmand eller Selskaber eller mellem de

forskjellige Arter af de sidste, burde den omhandlede

Jagt, der efter det Oplyste ejes af Mandalsselskabet,

altsaa uden Hensyn til, at Selskabets Forretningsforer

har taget Borgerskab i Island, ikke have været nationa-

liseret som dansk Ejendom.

I Henhold hertil maa Justitsministeriet anmode
Hr» Amtm. om behgl. at ville foranledige den foretagne

Nationalisering annuleret, saaledes at Mærket: »Dansk

Ejendom« udslettes, at Nationalitetsbeviset tilbage-

leveres, og derefter foranstalte den erlagte Tilkjobs-

afgift tilbagebetalt til Vedkommende. Det tilfojes, at

Landfogden herfra idag har faaet Ordre til paa Deres

nærmere Rekvisition at udbetale det paagjældende Belob

af Jordebogskassen.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 29. Maj

til Stiftsøvrigheden i Island, ang. Deling af Thingo

Provsti i to Provstier- Khavn den 29. Maj 1869,

11
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1869. — BL Kopib. 1869 Nr. 541. Ti'oindi nm stjornarroålefni fs-— lands II, S. 633.
29. Maj.

Paa Kirke- og Undervisningsministeriets derom

efter Modtagelsen af Hr. Stiftamtm.'s og D. Hojærv.'s

behgl. Skriv, af 27. Marts d. A, nedlagte allerunderd.

Forestilling har det behaget H. M. Kongen under 26.

d. M. allernaad. at bifalde, at det nuværende Thingo

Provsti maa deles i 2 Provstier saaledes, at de fem

Præstekald: Gar&ur i Kelduhverfi, Skinnastafcir, Prest-

holar, Svalbard i J>istilfirbi og Saufcanes for Fremtiden

udgjore ét Provsti for sig under Navn af Norder-Thingo

Provsti, og Provstiets ovrige 11 Præstekald et andet

Provsti under Navn af Sonder-Thingo Provsti.

Dette meddeles herved tjenstl. Hr. Stittamtm. og

Deres Hojærv. til behgl. Efterretning og videre fojende

Foranstaltning.

3i. Maj. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til Biskoppen over Island, ang. Fordelingen af den

ved Anordn. 15. Decbr. 1865 § 7 befalede Kontri-

bution af visse Præstekald i Island. Xhavn den

31. Maj 1869. — Isl. Kopib. 1869 Nr, 551. Ti'&indi um

stjornarmalefni fslands II, S. 635—37.

Med Hensyn til at Anordningen 15. Decbr. 1865

§ 7 bestemmer, at den befalede Kontribution af visse

Præstekald i Island til Understøttelse for fattige Emerit-

præster og Præsteenker i Island skal indsendes til Bi-

skoppen og fordeles paa det aarlige Synodalmode,

medens der tidligere er bleven fulgt den Fremgangsmaade

ved Kontributionen, at de fra hvert af de forhenværende

Stifter, Skålholt Stift og Holar Stift, indkomne Belob

ere blevne holdte ude fra hinanden og udelukkende

fordelte mellem Emeritpræsterne og Præsteenkerne i

det Stift, hvorfra de ere indkomne, hvorhos Fordelingen

er sket paa forskjellig Maade for hvert Stift, idet den
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for Skålholts Stifts Vedkommende har fundet Sted paa 1869.

Synodalmodet, medens for Holar Stifts Vedkommende 31. Maj.

Biskoppen har fordelt Kontributionen efter Forslag fra
'

~^~'^mm

vedkommende Herredsprovster, og saaledes, at naar

der ikke fandtes nogen trængende Emeritpræst i be-

meldte Stift, er den fra dette indkomne Kontribution

bleven opsamlet til en rentebærende Kapital, — indgav

Deres Hojærv. under 19. Septbr. f. A. en Foresporgsel

tøl Ministeriet, om den foraoforte Bestemmelse i An-
ordn. 15. Decbr. 1865 § 7 skal udstrækkes til hele

Landet, eller om den i ommeldte Henseende for Holar

Stift hidtil fulgte Fremgangsmaade fremdeles bor bi-

beholdes.

I Anledning heraf meddelte Ministeriet Dem i Skriv.

af 14. Januar d. A„ at det ikke kan skjonnes, at der

ligeoverfor Bestemmelsen i Anordn. 15. Decbr. 1865 § 7,

der ganske i Almindelighed foreskriver, at de omhand-

lede Kontributioner skulle fordeles paa Synodalmodet,

kan være Tale om at folge nogen anden Fremgangs-

maade med Hensyn til Fordelingen af de Belob, der

udkomme ved Kontributionen af Præstekaldene i for-

rige H6lar Stift, end den i Anordningen foreskrevne,

^en at der dog fra Ministeriets Side ikke haves Noget

at erindre imod, at Herredsprovsterne i bemeldte for-

benværende Stift ligesom hidtil i betimelig Tid forinden

Synodalmodets Afholdelse indsende til Deres Hojærv.

Forslag til Fordelingen, og at disse Forslag derefter

forelægges Synoden til Efterretning og Veiledning ved

Samme.

I Forbindelse hermed ytrede Ministeriet med Hen-

syn til det Princip, hvorefter Fordelingen vil være at

udfore, den Formening, at det vil være bedst stem-

mende saavel med selve Forholdets Natur, som med

Forskrifterne i tidtnævnte Anordning, at det ved Kon-

tributionen af Præstekaldene i Island indkomne sam-

lede Belob betragtes som en Helhed og fordeles mellem

samtlige trængende Emeritpræster og Præsteenker i
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1869. Landet efter deres Trang og Værdighed, men uden

31. Mai. noget Hensyn til deres Opholdssted, idet Ministeriet dog,

saafremt denne Anskuelse ikke maatte deles af Deres

Hojærv., udbad sig Deres nærmere Ytringer og Forslag

i den ommeldte Henseende.

Da Deres Hojærv. nu i behgl. Skriv, af 19. f. M.

har tiltraadt den af Ministeriet saaledes ytrede Anskuelse,

vil der i Fremtiden være at forholde med Fordelingen

af de omhandlede Kontributioner i Overensstemmelse

hermed.

Forsaavidt Ministeriet derhos havde begjært dels

nærmere Oplysninger om Hjemmelen til, atderafKon-

tributionerne fra Præstekaldene i forrige Holar Stift er

opsamlet en særskilt Fond til Understottelse for Emerit-

præster i nysnævnte Stift, dels Deres Forslag til, hvor-

ledes bemeldte Fond herefter maatte være at anvende*

har De bemærket, at der ikke findes at være erhvervet

nogen hojere Tilladelse til Oprettelsen af den nævnte

Fond, der ved Udgangen af forrige Aar belob sig til

687 Rd 59 Sk., men at samme formentlig er hjemlet

ved de faktiske Forhold som en Folge af, at Kontri-

butionerne fra hvert af de forhenværende Stifter hidtil

stedse have været holdte ude fra hinanden, samt at

der til sine Tider ingen trængende Emeritpræst har

opholdt sig i H6lar Stift, der kun bestaar af 4 Sysseler*

hvorhos De har oplyst, at der ligeledes haves en op-

samlet Kapital til Understottelse for fattige Emerit-

præster i forrige Skålholt Stift til Belob 269 Rd.

19 Sk., hvis Renter aarlig uddeles paa Synodalmodet.

Idet Ministeriet i Henhold til den Forstaaelse at

§ 7 i Anordn, lo. Decbr. 1865, der for Fremtiden vil

vætre at folge, inaa finde det principrigtigst, at de 2de

nævnte Kapitaler, der forsaavidt de maatte indestaa

til Forrentning i Jordebogskassen, formentlig hellere

burde anbringes i 4 pCt. rentebærende Statsobligationer,

hvorved den aarlige Indtægt ikke ubetydelig vilde for-

oges, slaas sammen til én Fond, og at den aarlige
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Rente deraf fordeles paa Synodalmodet efter de samme 1869.

Regler som Kontributionerne af Præstekaldene, skulde

man dog, forinden videre foretages i saa Henseende,

yensti. anmode Deres Hojærv. om behgl. at ville give

saavel den i indeværende Aar afholdende Synodalfor-

samling som Præsterne i det forrige Holar Stift Lei-

lighed til at ytre sig herover, og derefter indsende

samtlige indhentede Erklæringer hertil, ledsagede af

Deres egne behgl. Ytringer.

Overenskomst mellem Danmark og Tyrkiet om 7. juni.

Ret for danske Undersaaatter til at erhverve og

besidde Grundejendom i det Ottomanske Rige.

(Denne Overenskomst er afsluttet i Konstantinopel den 10. Maj

1869 og af Kongen af Danmark ratihaberet under 7. Juni s. A.

— Depart. Tid. f. 1869 S. 537-40; Algreen-Ussings Lovsaml.
f

- 1869 S. 308.)

x

) Ovennævnte Overenskomst, hvorved, i Henhold til en af den

tyrkiske Regjering under 18. Juni 1867 (7. Sepher 1284)

publiceret Lov, er indrommet danske Undersaatter Ret til

at erhverve og besidde Grundejendom i Tyrkiet, hvilken

Overenskomst er overensstemmende med lignende Akter,

afsluttede af England, Belgien, Frankrig og Sverrig -Norge,

er saaledes lydende:

»Sa Majesté le Roi de Danemark et Sa Majesté Impériale

le Sultan désirant constater, par un acte spécial, l'entente

intervenue entre Eux sur radmission des sujets Danois en

Turquie au droit de propriété immobiliére, concédé aux

Etrangers par la loi promulguée en date du 7 Sépher 1284,

ont autorisér Sa Majesté le Roi de Danemark, Monsieur

le Chambellan Oluf Stenersen, Ministre -Resident de Sa Ma-

jesté le Roi de Suéde et de Norvége pres la Sublime Porte,

et Sa Majesté Impériale le Sultan, Son Altesse Aali Pascha,

Son Grand-Vézir et Ministre des Affaires Etrangéres, å

signer le protocole dont la teneur suit: Pr o to c o le. La

loi qui accorde aux étrangers le droit de propriété immobi-

liére ne porte aucune atteinte aux immunités consacrées par
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1869. Deklaration, hvorved danske Undersaatter i Stor-

^^^britannien og engelske Undersaatter i Danmark

tilsikres Fritagelse for Tvangslaan og for Mili-

tærtjeneste. Kjobenhavn den 14. Juni 1869. —
Dep. Tid. f. 1869 S. 540—42 (saaveli Originalsprogene, Engelsk

og Fransk, som i dansk Oversættelse); Algreen-Ossings Lovsaml.

f. 1869 S. 342.

Undertegnede, Grev Krag-Juel-Vind-Frijs, H. M.

Kongen af Danmarks Konseilspræsident og Udenrigs-

les traités et qui continueront å couvrir la personne et les

biens-menble8 des étrangers devenus propriétaires d'im-

meubles. L'excercice de ce droit de propriété devant engager

les étrangers å s'établir en plus grand nombre surleterri-

toire Ottoman, le Gouvernement Impérial croit de son de-

voir de prévoir et de prévenir les difficultés auxquelles l'ap-

plication de cette loi pourrait donner lieu dans certaines

localités. Tel est l'objet des arrangements qui vont suivre:

La demeure de toute personne, habitant le sol Ottoman,

étant inviolable et nul ne pouvant y pénétrer sans le con

-

sentement du maitre, si ce n'est en vertu d'ordres émanés

de l'Autorité compétente et avec l'assistance du magistrat

ou fonctionnaire investi des pouvoirs nécessaires, la de-

meure du sujet étranger est inviolable au méme titre

conforraément aux traités ; et les agents de la force publique

ne peuvent y pénétrer sans l'assistance du Consul ou du

délégué du Consul, dont reléve eet étranger. On entend

par demeure la maison d'habitation et ses attenances, c'est-

å-dire les communs, cours, jardins et enclos contigus, å

l'exclusion de toutes les autres parties de la propriété.

Dans les localités éloignées de moins de neuf heures de la

résidence consulaire, les agents de la force publique ne

pourront pénétrer dans la demeure d'un étranger sans

Tassistance du Consul, comme il est dit plus haut. De

son coté, le Consul est tenu de préter son assistance im-

médiate å l'Autorité locale, de telle sorte qu'il ne s'écoule

pas plus de six heures entre l'instant ou il aura été prévenu

et l'instant de son départ ou du départ de son délégué, afin

que l'action de l'Autorité ne puisse jamais ctre suspeudue

durant plus de vingt quatre heures. Dans les localités
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minister, samt Sir Charles LennoxWyke, Koramandor 1869.
af Bathordenen, Hendes Brit. Maj .'s overordentlige Ge- 14. Juni.

éloignées de neuf heures ou de plus de neuf heures de

marche de la résidence de rAgent Consulaire, les agents

de la force publique pourront, sur la réquisition de l'auto-

rité locale et avec Tassistance de trois membres du Conseil

des anciens de la commune, pénétrer dans la demeure d'un

sujet étranger, sans étre assisté de 1'Agent Consulaire, mais

seulement en cas d'urgence et pour la recherche ou la

constation du crime de meurtre, de tentative de meurtre,

d'incendie, de vol å main-armée ou avec effraction ou de

nuit dans une maison habitée, de rébellion armée et de

fabrication de fausse-monnaie; et ce, soit que le crime ait

été commis par un sujet étranger ou par un sujet Ottoman

et soit qu'il ait eu lieu dans l'habitation de Tétranger ou

en dehors de cette habitation et dans quelque autre lieu que

ce soit. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties

de la propriété que constituent la demeure, telle qu'elle å

été définie plus haut. En dehors de la demeure, l'action

de la police s'exercera librement et sans réserve ; mais dans

le cas ou un individu prévenu de crime ou de délit serait

arrété, et que ce prévenu serait un sujet étranger, les im-

munités attachées å sa personne devraient étre observées å

son égard. Le fonctionnaire ou officier chargé de l'accom-

plissement de la visite domiciliaire, dans les circonstances

exceptionelles déterminées plus haut, et les membres du

Conseil des anciens qui Tassisteront, seront tenus de dresser

proces verbal de la visite domiciliaire et de le communiquer

immédiatement å l
1

Autorite supérieure dont ils relévent, qui

le transmettra elle-méme et sans retard å l
1

Agent Consulaire

le plus rapproché. Un reglement spécial sera promulgué

par la Sublime Porte pour déterminer le mode d'action de

la police locale dans les différents cas prévus plus haut.

Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la

résidence de VAgent Consulaire et dans lesquelles la loi sur

Torganisation judiciaire du Vilayet sera en vigueur, les sujets

étrangers seront jugés, sans l'assistance du délégué Consu-

laire, par le Conseil des anciens remplissant les fonctions

de juge de paix et par le tribunal du Kaza, tant pour les

contestations n'excédant pas mille Piastres que pour les

contraventions n'entrainant que la condamnation å une
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1869. sandt og befuldmægtigede Minister ved H. M. Kongen

14. Juni. af Danmarks Hof, erklære herved i Kraft af den dem
^* tilkommende Bemyndigelse, at danske Undersaatter i

Storbritannien med tilhorende Besiddelser og engelske

amende de cinq cents Piastres au maximum. Les sujets

étrangers auront, dans tous les cas, le droit d'interjeter

appel par devant le tribunal du Sandjak des sentences ren-

dues, comme il est dit ci-dessus; et Tappel sera suivi et

jugé avec l'assistance du Consul, conformément aux traités.

L'appel suspendra toujours l'exécution. Dans tous les cas,

l'exécution forcée des sentences rendues dans les conditions

déterminées plus haut ne pourra avoir lieu sans le concours

du Consul ou de son délégué. Le Gouvernement Imperial

édictera une loi, qui déterminera les régles de procedure å

observer par les parties dans l'application des dispositions

qui précédent. Les sujets étrangers, en quelque localité

que ce soit, sont autorisés å se rendre spontanément justi-

ciables du Conseil des anciens ou des tribunaux des Kazas,

sans l'assistance du Consul, dans les contestations dont l'objet

n'exéde pas la com pétence de ces Conseils ou tribunaux,

sauf le droit d'appel par devant le tribunal du Sandjak ou

la cause sera appelée et jugée avec l'assistance du Consul

ou de son délégué. Toutefois, le consentement du sujet

étranger å se faire juger comme il est dit plus haut sans

l'assistance du Consul, devra étre donné par écrit et préa-

lablement å toute procedure. Il est bien entendu que

toutes ces restrictions ne concernent point les procés qui

ont pour objet une question de propriété immobiliére, les-

quels seront poursuivis et jugés dans les conditions établies

par la loi. Le droit de défen6e et la publicité des audiences

sont assurés en toute matiére aux étrangers qui comparai-

tront devant les tribunaux Ottomans, aussi bien qu'aux

sujets Ottomans. Les arrangements qui précédent resteront

en vigueur jnsqu'å la révision des anciens traités, révision

sur laquelle la Sublime Porte Se réserve de provoquer

ultérieurement une entente entre Elle et les Puissances

amies. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont

signé le présent Protocole et y ont apposé le sceau de

leurs armes.

Fait å Constantinople, le dixiéme jour du mois de Mai,

dix huit cent soixante neuf«.



Deklaration mellem Danmark og Storbritannien. 173

Undersaatter i Danmark med tilhorende Besiddelser ere

fritagne for al Slags Tvangslaan og for al Militær-

tjeneste, det være sig i Armeen, paa Flaaden, i Mi-
litsen eller i Borgervæbningen, samt for enhver Ydelse
1 F^nge eller in natura som Vederlag for den person-

age Militærtjeneste, Alt dog ikkun paa den Betingelse,

at de ikke ere blevne naturaliserede i det Land, i

hvilket de ere bosatte. Med Hensyn til Militær-Re-

kvisitioner, som udredes af faste Ejendomme, der ejes

eller besiddes af danske Undersaatter i Storbritannien

°g engelske Undersaatter i Danmark, skulle de nævnte

Undersaatter nyde samme Behandling som Landets

egne Born.

Deklaration ang. Fortolkningen af Artikel VI f- Juni «

af Handelstraktaten mellem Danmark og Sverrig-

Norge af 2. Novbr. 1826. Khavn den 25. Juni

1869. — Depart. Tid. 1869 S. 593-94; Algreen-Ussings

^ovsaml. 1869 S. 347-48.

Almindelig Straffelov for Island. Kjobenhavn 25. juni

den 25. Juni 1869. — Isl. Forest. og Resol. Protok.

!869, Nr. 32. Algreen-Ussings Lovsaml. f. 1869, S. 348-413;

Dep. Tid. f. 1869, S. 969-95, 1021-47, 1079-95, 1122-34
og 1870, S. 42—54; Tibindi um stjornarmålefni fslands II, S.

638-718 og 718-31. (Tf&. fra alf), fsl. 1867, I, S. 7, 8-9,

615-81, 727-87, 1029 og II, S. 51-151, 424-42, 498-520,

598-611). '

•WM^'^rr;P^>^
Almenn hegningarlog handa Islandi.

Vjer Kristjån hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vjer hofum mefctekio J)egnlegt ålitsskjal Vors

trua al{)ingis um frumvarp, sem tyrir l)ab hefir verib

lagt, til almennra hegningarlaga handa Islandi, bjofcum

Vjer og skipuin fyrir a j^essa leib

:



174 Alm. Straffelov for Island
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25. Juni.
Fyrsti kapituli.

Åkvarbanir til inngangs.

1. gr. Eigi skal hegua neinum manni eptir logum

J)essura, utan hann hafi orbib brotlegur i einhverju J)vj,

sem hegning er logb vib i logunum, eba er oldungis

samkynja einhverju {)vi verki, sem })ar er afbrot talib.

2. gr. Login eiga vib um oli })au afbrot, sem

framin eru å Islandi, ån |)ess tillit sje haft til })ess,

hvar så å heima, sen) valdur er ab verkinu.

3. gr. Einnig skal refsab eptir logum {)essum fyri r

afbrot, sem drygb eru a skipum, er eiga heima å Is-

landi, nema J)vi ab eins ab skipib sje J>ar å sjo, sem

hegningarlog einhvers annars lands na til.

4. gr. Ef ab nokkur af |)egnum konungs, sem a

heima å Islandi, til J)ess ab komast undan lagaforbobi,

sem J)ar gildir, fremur erlendis verk {)ab, er bannab er

og hegning vib Jogb i logum, {)å skal hann sæta hinni

somu refsing, eins og hetbi hann unnib verkib a Islandi.

5. gr. J>ab er einnig brot a hegningarlogum Islands,

ef nokkur af £>egnum konungs, sem jmrå heima, verbur

brotlegur erlendis vib hib danska riki meb landråbum

eba drottinssvikum vib konung, falsar danska peninga

eba byr til eptirmynd l)eirra, gjorir a hluta nokkurs

dansks embættismanns, er skipabur er i obru riki, i

nokkru J)vi, sem snertir embætti hans, eba hann å

nokkurn annan hått flfiisbrytur gegn hollustu Jpeirri og

hlybni, er hann sem [)egn er skyldur ab syna.

Sama er og, ef einhver sa, sem er embættismabur

å fslandi, dr^gir embættisafbrot utan lands, og eins ef

nokkur af J>egnum konungs, sem å heima å Islandi,

annabhvort meb J>vi ab leysa sviksamlega af hendi starfa,

sem honum er truab fyrir, eba å nokkurn annan hatt,

sem hegning er vib logb i J)essum logum, meban hann

er utan lands, ryfur nokkra J)å skuldbinding, er hann

hefir tekizt å hendur vib mann. sem er å Islandi.
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6. gr. Hafi annars nokkur af J>egnum konungs, 1869.
fiem å heima å i'slandi, drygt afbrot i ooru riki, Jm 25. Juni.

skal stiptamtmanniuum yfir Islandi heimilt ab låta hof&a"^
-^^^"

lr) al å moti honum j)ar og skal J)å dæma sakamanninn
e Ptir dessum logum.

7* gr. Sje hofbab mål å moti manni å Islandi

fyrir misgjoming, og sannist J)ab, ao honum hefir verib

refsab fyrir hann i obru riki, eiga domstolarnir ab hafa

tlllit til refsingar J)eirrar, sem a hann hefir verib logb

u^an lands, og er [>eim heimilt eptir målavoxtum ab

gjora hegninguna vægari en logåkvebib er, eba jafnvel

a& låta alla hegning falla nibur.

8. gr. Hafi inabur drygt afbrot bæbi å Island i og

1^ konungsrikinu Danm ork og mål er hofbab å moti

honum å Islandi utaf ollum |>eim afbrotum, sem hann

frannig hefir framib, })å skal åkveba hegninguna fyrir

frau i einu eptir islenzkum logum.

Somuleibis skal beita islenzkum logura, {)egar mabur,

Sem er å Islandi, hefir dr^gt afbrot i konungsrikinu,

en verbur ekki handtekinn fyrir J^ab og sendur {mngab

sem verkib var unnib, og vegna J)essa er hofbab mål å

tøoti honum å Islandi eptir beibni yfirvalds J>ess i kon-

ungsrikinu, sem i hlut å, eba så, sem misbrotib er vib,

s&kir hann å varnarj)ingi hans å Islandi, [)egar svo er,

ao t>ab eptir islenzkum logum er komib undir honum

sjålfum ab hefja målssokn utaf afbrotinu,

9. gr. Um sendiboba annara rikja, utlend herskip

°8 herflokka og um embættisafbrot drygb af utlendum

enibættismonnum, sem skipabir eru å Islandi, skal farib

eptir hinum almennu reglum i tøobarjettinum. .

l <v.*o.

Annar kapituli.

Um refsingarnar.

10. gr. Hegningar J)ær, sem må dæma menn i

eptir logum dessum, eru: 'liflåt^hegningarvinna, fangelsi,

sektir og missir embættis, syslunar eba kosningarrjetts
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1869. Karlmenn å aldursskeibi fra 15 til 18 ara må dæma i

. Juni. hybing meb reyrpriki og born meb hybing meb vendi,
~~s~mm~'

11. gr. Taka skal meun af opinberlega meb oxi,

og skal siban grafa Hk hins aftekna i kyrrj)ey. Eigi

ab taka fleiri en einn af, å engiun J)eirra ab vera vib

staddur vio aftoku binna.

12. gr. Hegningarvinna er tvenn, typtunarhusvinna

og betrunarhiisvinna.

f typtunarhusvinnu må dæma inenn annabhvort æfi-

langt eba tiltekinn åratima ekki skemur en 2 år og

ekki Jengur en 16 år; i betrunarhusvinnu må ekki dæma
menn nema tiltekinn tima, ekki skemur en 8 månubi

og ekki leugur en 6 år (smbr. {)6 64. og 65. gr.).

Sje hegniugartiminn jafnlangur, ber ab ålita, ab

båbar pessar hegningarvinnu tegundir samsvari hvor

13. gr. Sje svo, ab færa eigi nibur i tilteknu hlut-

falli refsingu |)å, er logb er vib einhverju afbroti, skal

liflåt talib jafnt 24 ara hegningarvrhnu , og æfilong

hegningarvinna jofn 18 åra hegningarvinnu.

14. gr. Hegningarvinnu skal uttaka i hegningar-

hiisi, er til [)ess er ætlab, samkvæmt reglum J>eim, sem

um Jmb eru settar.

J>eir, sem dæmdir eru i betrunarhusvinnu, eiga ab

ollum jafnabi ab uttaka refsinguna meb J)vi ab vinna

einir sjer i kompu og vera i henni dag og nott, og

skal |)å hegningardminn styttur Jmnnig, ab j>egar mabur

er dæmdur i 8 månaba vinnu, skal færa vinnutimann

C* ± y nibur i 6 månubi, og sje mabur dæmdur i vinnu um

lengri tima, skal stytta 3 fyrstu årin um |)ribjung og

})ann timann, sem um fram er, um helming. f)6
skal

stj6rn hegningarhiissins heimilt meb sam^ykki stipt-

amtmannsins ab åkveba, ab mabur, sem er dæmdur i

betrunarhusvinnu, uttaki hegninguna ab ollu eba nokkru

leyti samkvæmt åkvorbunum [>eira, sem settar eru um

typtunarhusvinnu, ån J)ess ab hegningartiminn sje styttur,

})egar svo er, ab J)ab af einhverjum sjerlegum orsoknm
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e* ålitib skablegt fyrir hann ab littaka refsinguna i 1869,

kompu utaf fyrir sig, eba J>a& ab obru leyti pykir ohent- 25. Juni.

ugt. Sje inabur ekki låtinn vinna einn sjer i kompu
nema nokkurn hluta hegningartimans, sem å hann er

dfemdur, skal ab eins stytta hegningartimann ab tiltolu

vib J)ann tima, er hann hefir setib \ kompu einn sjer

60 daga samfleytt eba lengur, og skal hvert timabil,

er {>etta hefir ått sjer stab samfleytt, stytt utaf fyrir

sig eptir reglu peirri, sem hjer er ab ofan. Ekki skal

sa timi tekinn til greina til ab stytta hegningartimann,

er inabur hefir settur verib i kompu einn sjer til refs-

mgar reglusemis vegna fyrir eitthvab, sem hann hefir

låtib sjer yfirsjåst i hegningarhusinu.

15. gr. |>egar svo er fyrir skipab i einhverri

akvorbun um hegningu, ab d6mst61arnir megi kjosa um
typtunarhiisvinnu og betrunarhusvinnu, å ab beita hinni

sibarnefndu hegningunni, er [>ab l>ykir liklegt, J>egar

litib er å aldur sakamannsins, hegbun hans ab undan-

fornu og ebli afbrots J>ess, er hann hefir drfgt, ab ein-

vera og fråskilnabur fra obrum fongum muni hafa gob

åhrif å hann, en aptur å moti å ab dæma sakamenn

l>a, sem eldri eru og harbsvirabri, i typtunarhiisvinnu,

og sjer i lagi på, sem åbur hafa littekib slika hegningu,

eba margra ara eba itrekaba betrunarhusvinnu.

16. gr. Eigi mabur ab littaka samfleytt fleiri en

eina betrunarhusvinnu hegningu, er hann hefir verib

dæmdur i meb fleiri en einum domi, å ab skoba J>ær

sem eina heild [)egar stytta skal hegningartimann fyrir

t>å sok ab hegningin er littekin i kompu utaf fyrir sig.

Jafnabarlega må ekki låta neinn mann sitja einan sjer

i kompu lengur en 3 x
/2 år, og å hann t>vi ab ,uttaka

l>ann hluta alls hegningartimanns, sem er um fram 6

år, samkvæmt åkvorbunum J)eim, sem settar eru um

typtunarhiisvinnu, og ån pess så timinn sje styttur.

Fari så, sem i hlut å, t>ess å leit, og sje {)ab sannab

meb læknisskyrslu, ab ekkert sje pvi til fyrirstobu vegna

XX. B. 12
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1869. heilsufars hans, må stj6rn hegningarhiissins samt leyfa

25. Juni. meb samj>ykki stiptamtmannsins, ab hann littaki Hka

"*^^*^J)ann hluta hegningarinnar, sem eptir er, i kompu einn

sjer, og sje så timinn J)å styttur um helming.

17. gr. Hafi litlendur mabur, sem ekki hefirverib

al) stabaldri i londum Dankonungs 5 seinustu årin,

orbib brotlegor til hegningarvinnu, å einnig ab dæma

hann til ab verba fluttur af landi burt ab hegningar-

timanum afloknum. Eptir atvikum og einkum ebli mis-

gjomingsins må slikt hib sama einnig eiga sjer stab,

|)egar litlendur mabur er dæmdur til hegningar i fangelsi

vib vatn og braub og honum hefir åbur verib refsab å

Islandi eba annarstabar fyrir misgjorninga.

Komi litlendir rnenn, sem reknir hafa verib ur

londumDanakonungs samkvæmt domi, til fslands i leyfis-

leysi, ]?å skal J)eim refsab meb fangelsi eba meb betrunar-

hiisvinnu allt ab einu åri, og skal J>vi næst reka |)å

aptur ur landi.

J>egar mabur er rekin ur landi, å ab bryna fyrir

honum, hverju {>ab varbi, ef hann komi aptur i leyfis-

leysi, og skal J)ab b6kab i d6msgjtirbab6kina.

18. gr. J>essum fangelsis-hegningum må beita:

( einfoldu fangelsi,

z. fangelsi vib venjulegt fangaviburværi,

> fangelsi vib vatn og braub,

^ rikisfangelsi.

Allar fangelsis-hegningar skal littaka i opinberu

fangelsi samkvæmt t>vi, sem fyrir er mælt um varbhald

å monnum.

19. gr. I einfalt fangelsi må ekki dæma mann

8kemmri tima en 2 Daga og ekki lengur en 2 år (smbr.

3^ H 64. gr.). Så, sem dæmdur er i slikt fangelsi, J>arf

ekki ab låta sjer nægja venjulegt fangaviburværi.

20. gr. I fangelsi vib venjulegt fangaviburværi må
ekki dæma skemmri tima en 2 daga og ekki lengri en

6 månubi. Så, sem dæmdur er i slikt fangelsi; må ekki
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fa abra fæbu en J)å,
sem tiltekin er i åkvorbununum 1869.

um varbhald. 25. Juni.

21. gr. 1 fangelsi vib vatn og braub må ekki dæma
"~

skemur en 2 daga og ekki lengur en 30 daga. Så,

sem dæradur er i slikt fangelsi, må ekki neyta annars

en vatns og braubs og salts vib braubinu. Reykja tobak

må hann ekki.

22. gr. |)å, sem eru yngri en 18 åra, må ekki

dæma i fangelsi vib vatn og braub, en i stab J>ess å

ab refsa ]?eim, sem eru yngri en 15 åra, meb eiofoldu

fangelsi ekki lengur en 60 daga eba meb vandar hyb-

ingu, og J)eim, sem eru 15 til 18 åra, annabhvort meb

fangelsi vib venjulegt fangaviburværi helmingi lengur,

eba meb hybingu meb reyrpriki.

23. gr. Sje mabur dæindur i fangelsi vib vatn og

braub i 5 daga eba skemur, å hann ab littaka hegn-

inguna ån nokkurs millibils, en sje hegningartiminn 5

dagar, tvisvar sinnum eba optar, skal veitt 2 daga

millibil eptir fimrata og tiunda daginn, 3 daga millibil

eptir fimmtånda og tuttugasta daginn, og 4 daga millibil

eptir tuttugasta og fimmta daginn. Sje hegningartiminn

6 dagar, skal vera 1 dags hlje å hegningunni, J)egar 3

fyrstu dagarnir eru libnir, en sje hann 7, 8 eba 12

dagar, skal sakamaburinn uttaka 4 daga i einu, en hafa

hlje fimmta daginn,

J)6 må stytta millibil })essi, ef sakamaburinn æskir

{)ess, og læknirinn ålitur, ab heilsu hans sje ekki hætta

biiin af j)vi, eba sleppa J)eim alveg, })egar hegningar-

timinn er ekki lengri en 8 dagar. J>egar hegningar-

timinn er 5 dagar [)risvar eba optar, må hins vegar

lengja millibilin allt ab 5 dogum, ef hinn d6mfelldi

æskir })ess, og læknirinn ålitur, ab åstæba sje til J>ess.

pi dagana, sem hlje er å hegningunni, skal saka-

maburinn hafbur i varbhaldi, nema J)vi ab eins ab ohult

sje um, ab hann fari ekki burtu, [>vi sje svo, skal hann

låtinn laus.

12*
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1869. . 24. gr. J)å, sem eru yfir sextugt, J)egar J)eir byrja

25. Juni ab uttaka hegninguna, å i stab fangelsis vib vatn og

^"^~"^~"braub ab setja i fangelsi vib venjulegt fangaviburværi

fjprum sinnum lengri tima, en £eir hefbu att ab [)ola

hina hegninguna. En ef [)eir kjosa heldur ab t)ola fang-

elsis-hegninguna vib vatn og braub, sem J)eir eru dæmdir

f, skal [)ab leyft, ef læknirinn ålitur, ab heilsu J)eirra

sje engin hætta biiin af J>vi.

Einnig skal i obrum tiJfellum, er menn vegna heilsu-

fars sins annabhvort alls ekki J)ola ab uttaka fangelsis-

hegningu vib vatn og braub, eba ekki allan timann,

breyta hegningunni i fangelsi vib venjulegt fangavibur-

væri fjorum sinnum lengri tima, og å J)ab einnig vib

um oljettar konur og konur, sem barn hafa å brjosti,

|?6 skulu l>ær auk venjulegs viburværis få helming [>ess

i vibbot bæbi i braubi og peningum.

25. gr. Eigi mabur ab uttaka fangelsi vib vatn og N

braub lengur en 30 daga i senn, af |)vi fleiri en einn v

d6mur hefir fallib å hann, skal hann settur i fangelsi H
vib venjulegt fangaviburværi {mnn timann, sem um fram '

;

er, eptir hlutfalli J)vi, sem åkvebib er i 26. gr.

Eigi ab setja mann, sem verib hefir i fangelsi vib

vatn og braub, skommu seinna i hib sama fangelsi eptir

nyjum domi, skal leita læknis ålits um, hvort leggja

megi a hann hegninguna [>egar i stab eba ekki fyr en

nokkur timi er libinn. Segi læknirinn, ab maburinn

J)oli ekki ab uttaka fangelsis-hegningu vib vatn og braub

å ny, fyr en eptir lengri tima, å ab breyta hegning-

unni i fangelsi vib venjulegt fangaviburværi.

26. gr. J>egar fangelsis-hegning er nefnd i logum

dessum, ån [>ess ab nåkvæmar sje tiltekib um hana,

mega domstolarnir kjosa um t>ær tegundir l>essarar -

hegningar, sem um er rætt i 19.—25. gr. Ef ab bætt

er vib akvorbun um, hvert sje hib lægsta stig af ein-

foldu fangelsi, sem beita megi, å samsvarandi tak-

morkun einnig vib um hinar abrar tegundir af fangelsis-

hegningu.
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Fjogra daga fangelsi vib venjulegt fangaviburværi 1869.

°g 6 daga einfalt fangelsi samsvarar eins dags fangelsi 25. Juni.

vib vatn og braub. \

27. gr. f>egar fangelsis-hegningu er beitt, merkir

dagur sama sera solarhring eba 24 stundir, og månubur
nQ}rnånub. J>ess ber einnig ab gæta, ab maburinn sje

'åtinn laus um sama leyti dags og hann var settur inn.

28. gr. Rikisfangelsi er annabhvort tiltekinn tiraa,

ekki skemur en 6 raånubi og ekki lengur en 10 år,

eba æfilangt. pi hegningu skal uttaka i konungsrikinu

samkvænit åkvorbunum J>eim sem J)ar gilda, Jmngab til

obruvisi verbur fyrir mælt.

29. gr. Rikisfangelsi og einfalt fangelsi um jafn-

langan tima samsvara hvort obru. Eins månabar hegn-

^garvinna er jofn 5 daga fangelsi vib vatn og braub.

30. gr. Likamlegar refsingar eru tvenns konar:

hyoing meb reyrpriki og hybing meb vendi.

Til hybingar me& reyrpriki skal hafbur spansreyr,

er sje hålfur annar })umlungur ummåls og ekki lengri

en hålf onnur alin, skal ^eirri refsingu beitt vift karl-

menn, sem eru fra 15 til 18 ara ab aldri, ef ab ålita

ma, ab [)eir geti [)olab J)å refsingu, og læknis ålits hefir

Venb leitab um [)ab. I domnum skal åkvebib, hversu

morg hoggin skuli vera, [)6 mega J>au ekki vera færri

e* 10 og ekki fleiri en 25.

Drengir, sem eru 10 til 15 vetra, og stulkur, sem
er& 10 til 12 vetra, skulu hydd meb vendi ab foetanum
asJaandi, og skal somuleibis åkvebib i démnum, hversu

m6rg hoggin eigi ab vera, en ekki mega {)au vera færri

en 10 og ekki fleiri en 25. Bom, sem einstok onåttura

er må dæma i tveun 25 vandarhogg, og skal J)å jafna

tyWngunni nibur å 2 daga.

Vib fangana i hegningarhusinu skal beitt Hkam-
legum refsingum, J>eim sem fyrir verbur mælt um i

'ogunum um hegningarhiisib.

31. gr. Dæma må i sektir frå 1 rd. allt ab 1000
rd., og renna [)ær i hinn sama sjob og landstekjurnar.
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1869. Sje fleiri sarasekir i einhverju [>vi verki, er sektum

.25. Juni. varbar, skal hver J)eirra ura sig dæmdur i sektina.

Fari svo, ab mabur, sem sektabur hefir verib eptir

logum J>essum, borgi ekki alla sektina i åkveoinn tima,

skal i stab sektarinnar koma einfalt fangelsi, er åkveoio

hafi verib i sama dominum, og skal um stæro J>eirrar

hegningar fario eptir stoou hins seka og obrum måla-

voxtuin; [)6 må ekki åkveba lengra fangelsi en i 30

daga fyrir hverra 50 rd. sekt. . Fari så, sem dæmdur

hefir verio, J>ess å leit vib f6eta, og heilsufar hans er

[m ekki til fyrirstobu, skal breyta einfalda fangelsinu

i fangelsi vio vatn og brauo jafnlengi ab tiltolu.

Hafi sektaour maour verio dæmdur jafnframt i ein-

falt fangelsi skemur en 12 daga, må samt ekki setja

8kemmra fangelsi vio vatn og brauo i stao |)ess en 2

sålarhringa. Hafi hann verio dæmdur i einfalt fangelsi

lengur en 12 daga, og dagatolunni verbi ekki fullskipt

raeb 6, fellur afgangurinn burtu, ef hann er minni en

3 dagar, en skal ålitinn jafn 1 dags fangelsi vib vatn

og braub, ef hann er 3 dagar eba meira.

32. gr. Hinar almennu refsingar koma hver å

eptir annari i J)essari rob: Hflåt, hegningarvinna, fang-

elsi vib vatn og braub, fangelsi vib venjulegt fanga-

viburværi, einfalt fangelsi, sektir.

33. gr. |>egar svo er fyrir mælt i logunura, ab

hækka eigi eba lækka einhverja hegningu, en [>ab verbur

ekki gjort innan [)eirra takmarka, er J)eirri refsingar-

tegund eru sett, [)å skal beita J^eirri refsingu, sem er

næst fyrir ofan i robinni, er hækka å hegninguna, en

[>eirri, sem næst er fyrir neban, er lækka skal (smbr.

64 gr.).

34. gr. Hafi rnabur framib eitthvert afbrot, er su

hegning er vib logb, ab missa erabætti sitt eba syslun,

en hann er ekki lengur, [)egar domurinn er upp kvebinn,

i embætti J)vi eba syslun, sem hann hefir orbib brotlegur

i, J)å skal honum refsab meb fangelsi, ekki vægara en

3 månaba einfoldu fangelsi eba meb betrunarhiisvinnui
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eoa, ef hann eptir {>ab hefir komizt i annafe embætti 1869.

eba s^slun, |)å me& missi j)ess embættis eba syslunar, 25. Juni.

eptir Jm sem åstatt er.
>——

-

Eigi ab færa nibur hegningu J)å ab missa embætti
sitt eba syslun, sem tiltekin er i logunum, skal einuig

alita refsingu (>essa jafaa fangelsis hegningu, er ekki

sje vægari en 3 månaba einfalt fangelsi, eba betrunar-

husvinna.

35. gr. Hluti J)å, sem orbib hafa til fyrir mis-

gjorning, eba hafbir hafa verib eba ætlabir til ab drygja

afbrot meb, må gjora upptæka mefe d6mi, ef J>ab J>ykir

nauosynlegt i [mrfir hins opinbera. Einnig må kveba

a meb démi, ab ^eir munir skuli gjorbir upptækir, er

fengizt hafa fyrir glæp, og enginn å loglegt tilkall til.

|>riJ)ji kapituli.

Um sakhæfi, neybarvorn og neybartilf e 1 li.

36. gr. Eigi er hegning logb vib verkum, er born

vinna, sem ekki eru orbin 10 ara gomul. Samt getur

hib opinbera gjort råbstafanir til betrunar slikum bornum

eba til J>ess ab engin håskavon sje af {>eim, ef ^ess

l>ykir {)orf. •

37. gr. <lafi einhver så, sem orbinn er fulira 10

ara, en ekki er enn orbinn 15 åra gamall, drygt afbrot,

skal honum refsab J)vi ab eins, ab ætla raegi eptir ^bli

glæpsins, til ab mynda J)egar l>ab er dråp, toluverb

spjoll å likama eba heilsu, tøofnabur, rån eba brenna,

eba eptir [)eira skilnings^roska og })vi uppeldi, sem så,

er hlut å ab måli, hefir fengib, ab hann hafi vitab, ab

verk hans var hegningarvert, og hann i annan stab

hefbi orbib fyrir [>yngri refsingu en sektura eba einfoldu

fangelsi, ef hann hefbi verib orbinn fulira 18 åra. Hegu-

ingin fyrir bom å t>essum aldri må ekki vera l>yngri

en 2 åra betrunarhusvinna. Sje annars svo åstatt, ab

Hkindi sje til ab J)ab mætti bæta barnib og koma \}vi

å rjettan veg meb obrum råbstofunum, l>å skal stipt-

i
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1869. amtmanninum vera heimilt ab åkveba, ab målssokn

25. Juni. skuli nibur falla, ef ab lægsta stig hegningarinnar fyrir

hinn sama glæp væri ekki nema betrunarhusvinna, ef

fullorbinn raabur hefbi drygt hann. \u

38. gr. Drygi mabur, sem er 15 til 18 ara ab

aldri, afbrot, [)å skal færa nibur hegningu {)å, sem

logakvebin er, og J)ab allt ab helmingi eptir målavoxtum.

J)6 må meb engu ir6ti leggja })yngri refsingu en 8 ara

hegningarvinnu å menn å J)essum aldri.

39. gr. |>au verk eru vitalaus, sem vitstola menn

vinna, eba })eir menn, er skilningur [>eirra er svo litt

{jroskabur eba svo slj6fgabur eba ruglabur, ab ekki verbur

ålitib, ab {)eir hafi verib sjer Jjess mebvitandi, ab verkib

var hegningarvert, eba J>eir menn, sem voru rænulausir,

[)å er f>eir annu verkib.

Sje hofbab mål litaf sliku, må åkveba i dominum,

ab gjora megi J)ær råbstafanir, ab enginn håski verbi

ab manninum, £6 må valdstjårnin nema t>ær af aptur,

ef J)ær ^ykja ekki lengur naubsynlegar, og læknis ålits

hefir verib leitab ura Jmb.

40. gr. Vægari refsing en J)eirri, sem logåkvebin

er, skal beita vib bjåna eba abra J)å menn, sem, Jdo

ekki vanti {)å alla sjålfsmebvitund, vegna einhvers sjer-

legs åstands eba åsigkomulags, sem hefir åhrif å sjålf-

ræbi j^eirra, ekki verbur ålitib ura, ab J>eir hafi verib

svo fullkomlega meb sjålfum sjer, J)egar {)eir unnu

verkib, ab jjeim verbi gefib {)ab ab sok å sama hått og

fullorbnum monnum og heilum å sålu,

41. gr. J>ab er vitalaust verk, er menn gjora at

neybarvorn, Joegar og ab svo miklu leyti sem [)ab hefir

verib naubsynlegt til [>ess ab standa å moti eba afstyra

ologmætri årås, sem byrjub er eba vofir yfir, å mann

sjalian eba å annan mann, å æru eba goss, [)6 skal

ekki leyfilegt nema til varnar lifi, heilbrigbi eba velferb

ab beita J)eim varnarmebolum, er J>eim, sem å ræbst,

pr bersynilegur Hfshåski biiinn af.

Hafi mabur farib ut yfir takraork leyfilegrar neybar-
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varnar, verbur ab meta, hvort honum eptir atvikum 1869.

verbi gefin sok å Jpvi, eba hann verbi ekki sakfelldur 25. Juni

vegna J)ess ab hann hafi orbib svo skelfdur

°g forviba, ab hann hafi ekki fullkomlega getab gab
sin. Verbi honum gefin sok å J>yi, skal t>6 ekki hinni

almennu logbobnu hegningu fortakslaust beitt fyrir

skaba [)ann, er hann gjorbi J>eim, sem å rjebist, heldur

ffia dæma hann i vægari hegningu, er mibub sje vift

tab, hversu langt hann hefir farib ut yfir Jmb, sem
leyfilegt var.

42. gr. Taki mabur eba spilli eign annars manns
fri }>ess ab frelsa sjalfan sig eba abra lir hættu, sem
vofir yfir Hfi eba heilbrigbi, skal t>ab verk vitalaust, ef

svo er, ab hann ekki hafbi annab lirræbi til bjargar.

43. gr. Eigi leysir {>ab mann undan hegninga, J)6

hann ekki J>ekki hegningarlogin,
x
eba hann hafi ranglega

haldib, ab verk, sem fyrirbobib er i logum, sje leyfilegt

e^a jafnvel bobib i samvizkunnar eba triiarinnar logmåli,

e&a hins vegar ab [mb, sem bobib er i logum, sje 6leyf-

J 'egt af somu åstæbu, nje heldur [)ab, hvab honum hafi

^1 gengib og hvab hann hafi ætlab sjer meb verkinu.

44. gr. Fyrir gå)eysis-verk skal ekki refsab nema
frvi ab eins, ab sk^laus heimild sje til J)ess i hegningar-

togunum.

' Fjorbi kapkuli.

Tilraunir til ab drygja misgjorninga.

45. gr. Ekki ber ab ålita neitt afbrot fullkomnab

tyr en allt }>ab er framkvæmt, sem til J>ess afbrots

heyrir ab logum, J)6 mabur så, er verkib vann, hafi

gjort allt J>ab, sem hann ætlabi sjer ab gjora til Jjess

ab koma fram J>eim åsetningi sinum ab drygja afbrotib.

46. gr. Hafist mabur ab nokkurt J>ab verk, er

mibar til ab vinna ab J>vi eba koma J>vi til leibar, ab

afbrot verbi fullkomnab, skal honum, fregar afbrotib

ekki er fullkomnab, refsab fyrir tilraun til afbrotsins.
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1869. Refsingin fellur samt ni&ur, ef hann af sjålfsdå&um

25. Juni. en ekki vegna tålmana e&a einhverrar annarar tilviljunar

lætur af åsetningi sinum a& drygja afbrotib, ,pg hann

jmr a& auki, sje hann biiinn ab hafast a& nokkur {>au

verk, sem gætu komi& til lei&ar, a& afbroti& fullkomnist,

hefir aptra& t>vij' e&a, hafi hann haldi&, a& hann hafi

hafzt slik verk a&, {)å hefir gjort l>ær rå&stafauir, seru

hann åleit til [)ess fallnar a& aptra, a& glæparinn full-

komnist.

Sje verk t>au, sem framin hafa verib, i sjålfu sjer

afbrot, skal beita J>eirri hegning, er vi& [>eim liggur.

47. gr. f>egar ekki er o&ruvisi fyrir mælt um

einstok afbrot, skal rersafc fyrir tilraun til afbrots mefc

vægari refsingu a& tiltolu, en sakama&urinn hef&i til-

unni& ef afbrotib hef&i verib fullkomnab. j>å er refsingin

er åkve&in, skal sjer i lagi hafa tillit til, hvort til*

raunin å lengra e&a skemmra i land til J)ess a& af-

brotinu yr&i a& ollu framgengt, en J)6 må refsingin

aldrei fara fram yfir [)rjå fj6r&u parta af refsingu

[)eirri, som i iogum er log& vi& afbrotinu.

Fimmti kapkuli.

Um hlutdeild i misgjorningum.

48. gr. Hafi tveir menn e&a fleiri hjålpazt til a&

framkvæma afbrot, skal hverjum [>eirra um sig refsa&,

sem hann sje verksins valdur. En hafi nokkur hluttakari

einasta veitt forgongumanninum li&sinni, er niinna er

i vari&, J)å er hann framkvæmdi afbrot sitt, skal beita

vægari hegningu a& tiltolu, og sje hun ekki minni en

helmingur hinnar vægustu og ekki meiri en {)rir fjor&u

partar hinnar J>yngstu hegningar, sem log& er vi& af-

brotinu i logum.

49. gr. Ålika vægari hegning å vi& um hvem

{mnn, sem rae& rå&um e&a i verki hefir veitt [)eim, sem

valdur er a& afbrotinu, li&sinni til J>ess, å&ur en ba& er

framkvæmt. po må færa ni&ur hegningu sliks a&sto&ar-
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manns allt ab {>ribjungi af lægsta stigi hegningar [)eirrar, 1869.
sem i logum er logb vib glæp J>eim, er abstobarmaburinn 25. Juni.

hafbi i hyggju. *—
50. gr. Sje afbrotib ekki fullkoninab, eiga reglur

Nr, sem settar eru i 48. og 49. grein, vib å J)ann

hått, ab hegningin skal åkvebin ab tiltolu vib hegningu

ba, sem verbskuldub er fyrir tilraun til afbrotsins.

51. gr. Sje mabur biiinn ab veita libsinni til af-

brots, en afstyri frarukvæmdinni af sjålfsdåbum meb

ab koma forgongumanninum til ab låta af glæpnum
e&a å annan hått, er hann vitalaus. Hafi hann årang-

urslaust leitazt vib ab afstyra glæpnum, må færa hegn-

wguna nibur fyrir takmark J>ab, sem sett er i 49.

grein.

52. gr. Hafi ma&ur, ån [)ess hann hafi unnib til

byngri refsingar eptir næstu grein, reynt me& loforburu,

upphvatningum eba obrum fortolura ab koma [)vi til

leibar, ab afbrot verbi framkvæmt, til ab mynda meb

l>vi ab styrkja åform annars manns, sem åbur er til

orbib, eba telja hann af ab hætta vib {)ab, J)å skal

hegning hans åkvebin eptir Jm sem fyrir er mælt i

49.-—51. grein.

53. gr. H&fi mabur meb loforbum, hotunum eba

obrum fortolum unnib annan mann til ab drygja afbrot,

°g {)ab ver&ur fallkomnab, skal hann sæta somu refsinga,

eins og væri hann sjålfur valdur ab glæpnum. Verbi

glaepurinn ikki fullkomnabur, skal honum refsab, eins

°g hefbi hann gjort sig sekan i tilraun til glæpsins.

Vaegari hegning ab tiltolu å vib, [)egar hvatamanninum

ekki tekst ab koma hinum til ab råba af ab drygja

afbrotib.

54. gr. Ef så, sem unnib hefir annan mann til

ab drygja afbrot, fær hann til ab hætta vib J>a&, er

hann vitalaus. Sama er og, ef hvatamanninum ab visu

ekki hefir tekizt ab få hinn til ab hætta vib fram-

kvæmdina, en hann samt hefir afst^rt afbrotinu å annan

hått. Hafi hann ekki afst^rt J)vi, skal honum refsab
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1869. eins og fyrir er mælt i 49. grein; \>6 må færa hegn-

25. Juni. inguna nibur, ef hann hefir leitazt vib ab afst^ra

glæpnurn.

f)eirn inanui, sem lofab hefir obrum ab framkvæma

afbrot, en er ekki enn buiun ab gjora neitt J)ab, er ab

\)vi lytur, skal refsab eptir åkvorbununum i 50. grein

smbr. 49. grein. Taki hann loforb sitt aptur, åbur en

hann hefir hafzt nokkub ab til framkvæmdar, er

hann vitalaus ef hann afstyrir glæpnum ; ab obrum kosti

må færa hegninguna nibur, eba jafnvel låta hana falla

alveg burt ^egar svo stendur å.

55. gr. Hafi tveir menn eba fleiri orbib åsåttir

um ab hjålpast ab a& dr^gja afbrot (samtok), skal J>eim

ollum refsab eins og væru [>eir hver fyrir sig valdir ab

glæpnum, ef hann er fullkomnabur, eba byrjab hefir

verib å honum, og |)ab J)6 ab J>eir ekki hafi hjålpab til

hans meb obru en Jdvi ab taka jmtt i åforminu. Sje

ekki byrjab ab framkvæma glæpinn, skal refsab fyrir

hlutdeild i åforminu eins og fyrir tilraun til glæpsins.

Hafi allir hluttakendur af sjålfsdåbum slitib sam-

tokunum, åbur en nokkurt afbrot er drygt, eru J)eir

vitalausir. Gangi einhver einstakur hluttakandi lir, er

hann somuleibis vitalaus, ef hann afstyrir afbrotinu;

ab obrum kosti skal refsa honum eptir åkvorbuninni i

49. grein, ]}6 må færa hegninguna nibur, ef hann hefir

leitast vib ab aptra glæpnum.

56. gr. Så mabur, sem, eptir ab buib er ab fullu

ab framkvæma afbrot, verbur samsekur i })vi, ån J)ess

ab hafa lofab neinu um J)ab fyrir fram skylaust eba

j)egjandi, meb einhverri J)eirri athofn, er mibar til j)ess

ab hjålpa J)eim, sem drygt hefir afbrotib, til J>ess ab

geta haldib åbata J)eira f, er hann hefir aflab å ologlegan

hått, eba verba sjålfur hluttakandi i åbatanum, eba til

l>es8 ab halda fram å annan hått hinu ologlega åstandi,

sem glæpurinn er ollandi, skal sæta refsingu, er ekki

fari ut yfir helminginn af hinni {>yngstu, og ekki sje
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roinm en fjoroi parturinn af hiani vægustu hegningu,
sem logo er vib glæpnum i logum.

57. gr. Hafi gipt kona, sera er saman vib-^mann

støn,
. af htybni vib hann låtib leibast til t>ess ab taka

Mtt i afbroti meb honum, må færa hina venjulegu

hegningu nibur, sera i logum er logb vib l^eirri hlutdeild,

°g ef ab liklegt er, ab min, hefbi hiin neitab beibni

hans, hefbi orbib fyrir illri mebferb af honum, eba neybzt

^1 ab fara fra honum, må jafnvel eptir målavoxtum
hlifa henni alveg vib refsingu.

SHkt hib sama er og um abra, sem eru håbir J)eim,

sein J>eir eru hjå pg få hjå viburværi sitt ån {)ess endur-

gjald komi fyrir, og vegna [)essa hafa låtib tæla sig til

ao taka ])ått i glæp meb J)eim, og somuleibis um born,

sem eru yngri en 15 åra, og hafa låtib J)å, sem eldri

eru og ætla må ab hafi eitthvert sjerlegt vald yfir ^eim
vegna stobu J)eirrar, er [)eir standa i vib Jmu, koma
sJer til ab veita [>eim libsinni til misgjornings. — Ekki

skulu J)orn, sem eru yngri en 15 åra, sæta refsingu

fyrir hlutdeild [)å i afbrotum, sem um er rætt i 56.

grein.

Sjotti kapituli.

Um [)ab, hvernig eigi ab tiltaka hegninguna
°g færa hana nibur, ^egar svo stendur å, og

um itrekun misgjornings.

58. gr. J)å er hegningin er tiltekin innan takmarka

l>eirra, sem sett eru i logum J>essum, å einkanlega ab

taka til greina bæbi hversu mikil hætta er biiin af

verkinu, sjer i lagi meb tilliti til J)ess, hvenær, hvar

°g hvernig [)åb er framkvæmt, hversu /mikilvægt {>ab

er
$ sem afbrotib hefir beinzt ab, og hversu yfirgripsmiklu

°g st6ru,4joni J>ab hefir valdib, og eins hitt, hversu

styrkur og einbeittur vilji glæpamannsins hefir verib,

hvab honum hefir 4*engib til verksins, uppeldi hans,

^•ldur og 4iegbun ab undanfornu, hver vandi honum er

a hendi vib Jmnn, sem hann hefir raisgjort vib, og

1É

25.
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1869. hvernig hann hefir farib a&<"råoi sinu eptir ab hann

25. Juni. haffei unnib verkib.

59. gr. Hafi sakamaburinn verib hafbur langan

tiraa i varbhaldi, og J)ab er ekki Jm ab kenna, hvernig

hann hefir hagab sjer meban å målinu stob, skal Jmb

tekib til greina honnm til målsb6ta, J)å er hegningin

er åkvebin. Reynist f)ab, ab hann hafi ekki unnib til

J)yngri refsingar en einfalds fangelsis eba fangelsis vib

venjulegt fangaviburværi ura stuttan tima, mega dém-

stolarnir jafnvel kveba svo å, ab varbhald J)ab, sem

hann hefir setib i, skuli koma i stab hegningar.

60. gr. J>egar sekta upphæb er tiltekin , å sjer i

lagi ab taka til greina efnahag sakamannsins.

si 61. gr. Hafi sakamaburinn, eptir ab afbrotib er

^rygt, &j^rt s
J
er naikib far um ab afstyra J>vi, ab J>ab

hafi skablegar afleibingar eba ab minnsta kosti ab minnka

J)ær svo sem verbur, skal domstolunum heimilt, [)egar

annab fieira er honum til målsbota, ab færa hegninguna

nibur fyrir lægsta stigib, sem log åkveba, en {)6 ekki

nibur fyrir helming t>ess. SHkt hib sama er og ef

mabur af sjålfsdåbum gefur sig fram sem sekan eba

samsekan i glæp nokkrum, og segir fra ollu eins og

j>ab er. '

62. gr. |>egar login leggja J)yngri hegningu vib

Itrekun glæps en \}i almennu, sem åkvebin er, må J)6

ekki dæma glæpamanninn i hina J)yngri hegningu nema

[>vf ab eins, ab hann hafi verib dæmdur i hinu danska

riki fyrir hinn fyrra glæpinn åbur en hann varb brotlegur

1 annab sinn, og hann j)ar ab auki hafi verib fulira 18

ara, [)egar hann drygbi hinn fyrra glæpinn.

fiegar libin eru 10 år, frå £vi ab hann hefir uttekib

hina fyrri hegninguna, og Jmngab til ab hann drygir

hib nyja afbrot, skal farib eptir hinum almennu reglum

i 58. grein um [)ab, hvernig tiltaka skuli hegninguna,

i stab åkvarbananna tim itrekun.

i
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s

Sjoundi kapituli. 1869.

TT k 25. Juni.um pa&
5 er afbrotum lendir saman og um

einstok ti 1 fe 1 1 i , er breyta må hegningunni.

63. gr. Verfci ma&ur, mefcan å sama rnålinu stendur,

uPPvis a fc })vi a& hafa drføt fleiri afbrot en eitt, skal

akvefea hegninguna fyrir J)au i einu lagi, og svo, afc

Nu sje oli tekin til greina, J)å er tiltekin er stærb

refsingarinnar; en liggi liflåt efca hegningarvinna æfilangt

V1& hinu mesta afbrotinu, sem hann hefir drygt, er ekki

um frekari hegningu ab ræfca fyrir hin afbrotin.

Eigi sama ruegningar-åkvorfcun vift um oli afbrotin,

tøå ekki fara lit fyrir hæsta stig hennar; eigi ^au undir

fleiri hegningar-åkvarfcanir, skal refsingin somulei&is ab

ollum jafnafei vera innan takmarkanna i J>eirri åkvorfc-

uninni, sem setur J)yngsta hegningu, en ])0 må J)yngja

hana svo eptir målavoxtuin, ai) bætt sje vi& hana allt

a?> helmingi hennar, ef fleiri en eins konar afbrot hafa

drygf) verib og athofnin er ekki hin sama.

f>6 skal domstélunum heimilt, {)egar å a& dæma
sakamann undir eins bæfci fyrir storan glæp og annan,

sem a& tiltolu er Htilræfci eitt, ab bregfca utaf })essari

reglu og beita jafnvel hinu lægsta stigi J)eirrar hegu-
lngar, sem Vogt) er vi?) hinum stéra glæpnum, ef afc

alita må, a& J)a& eptir målavoxtum sje ærifc alls.

64. gr. j>egar hin logåkvefcna hegning vift glæpnum
ekki yrfei J^yngd samkvæmt næstu grein åundan, nema
farift væri lit fyrir takmork J>au, sem sett eru hverri

hegningar-tegund um sig, skal breyta allri hegningunni

1 bå hegningar-tegund, sem næst er og J)yngri, eptir

Wutfalli J)vi, sem kvefcib er å um i 2. kapkula.

Takmork Jmu, sem typtunarhusvinnu um tiltekinn

aratima eru sett i 12. grein i 2. kapkula, skulu J)6

ekki vera {)vi til fyrirstoftu, a& ma&ur, J)egar svona

stendur å, sje dæmdur i typtunarhusvinnu allt a& 24

arum; slikt hi& sama er um einfalt fangelsi, og må
'engja allt ac) 3 årum.
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1869. 65. gr. Verbi mabur, sem buib er ab dæma fyrir

25. Juni. eitt afbrot ebur fleiri, uppvis ab ab hafa drygt abra

glæpi, åbur en hann var dæmdur, a ab hofba nytt mål

og dæma hann i hegningarauka, er samsvari [>eirri

J>ynging hegningarinnar, sem afbrotin, er seinna komust

upp, hefou verbskuldab, ef J>au hefou verib tekin meb i

hinu fyrra målinu. Hafi refsing sii, sem sakamaburinn

åbur var dæmdur i, verib hegningarvinna, og hann er

ekki buin ab littaka hana, [>egar domur er upp kvebinn

i hinu n^ja målinu, må dæma hann i hegningarvinnu i

vibbot skemmri tima, en skemmstur er åkvebinn annars

i 12. gr. i 2. kap. um hvora tegund hegningarvinnu

um sig.

66. gr. Um afbrot, sem fangar drygja i hegningar-

hiisinu, å ab fara eptir logunum um hegningarhiisib;

somuleibis eiga hegningaråkvarbanirnar i J)eim logum

vib, er mabur, sem dæmdur er i typtunarhiisvinnu æfi-

langt, og honum er ekki hegningin upp gefin, drygir

afbrot ab nyju utan hegningarhiiss, og ekki liggur

liflat vib.

Åttundi kapituli.

Um fyrningu sakar.

67. gr. Ef sakamål er hoftab, og |)ab sannast, ab

libin eru 2 år frå J>vi ab afbrotib var framib og Jmngab

til ab mål var hofbab litaf Jdvi vib domstolana, eba ab

mål ab visu hefir verib hofbab en f)a& hefir 6nytt verib

og ekki tekib upp ab nyju åbur en tjebur frestur var

libinn, skal falla nibur refsing su, sem til er unnib, et'

hun ekki hefbi orbib [>yngri en sektir, einfalt fangelsi

eba h^bing meb vendi.

Af J)essu leibir, ab ekki skal hofba mål å moti

manni til refsingar, J)egar libin eru 2 år frå [>vi ab

hann varb brotlegur, og afbrotib å undir hegningar-

åkvorbun, \>ar sem ekki er sett |)yngri hegning en sektir,

einfalt fangelsi eba hybing meb vendi.
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t>6 eiga åkvarbanirnar i [)essari grein ekki vib um 1869
afbrot

j)aUj sem rætt er um i 13. kapkula

68 gr. Hegningin fyrir afbrot, sem ekki ber ab

eratofoa mål utaf af hålfu hins opinbera, eba hib opinb

t^* ab eins å ab fylgja målinu fram, ab så æski J)ess,

sem misgjort er vib, fellur ekki ab eins nibur samkvæmt
hinni almennu reglu, sem sett er i 67. grein, heldur

einnig [>egar så, sem misgjort er vib, lætur Hba 1 år

frå [)vi ab hann komst ab, hver gjort hefir å hluta

hans, ån {)ess ab hofba mål litaf afbrotinu eba krefjast,

a& [)ab sje hofbab. Hafi så, sera misgjort er vib, ab

visu hafib målssoknina i tækan tima, en målib hefir

6nytt verib eba hann hefir hætt vib [)ab, getur hann
ekki hofbab mål ab nyju, J)egar 3 månubir eru libnir

frå {)vi ab fyrra målib var 6n^tt eba hætt var vib Jmb,

e ? ab tjebur 1 års frestur [)å er å enda.

69. gr. Um afbrot, sem bom hafa framib yngri

er> 15 åra, skal ekki hefja målssokn, ef ab ^ab ekki

hefir gjort verib, åbur en så, sem i hlut å, er orbinn

18 åra, og J)ab })6 hegningin yrbi ^yngri en kvebib er

a i 67. grein. Sje hofbab mål å m6ti manni, sem er

orbinn 18 åra, og Jmb sannast, ab hann hefir framib

afbrot [>ab, sem um er ab ræba, åbur en hann varb

fulira 15 åra, fellur hegningin nibur.

70. gr. Sje ekki hofbab mål litaf afbrotum, sem
ungir menn å aldursskeibi frå 15 til 18 åra hafa framib,

fyr en så, sem i hlut å, er orbinn 25 åra, fellur nibur

hegning su, sem hann hefir unnib til, ef ab sii verbur

niburstaban, ab, ef ått hefbi ab kveba dominn upp, åbur

en hann var orbinn fulira 18 åra, hefbi heguingin ekki

orbib meiri en hybing meb reyrpriki eba fangelsi vib

venjulegt fangaviburværi. Eigi verkib undir hegningar-

åkvorbun, sem ekki hefbi heimilab J)yngri hegningu en

hybingu meb reyrpriki eba fangelsi vib venjulegt fanga-

viburværi, ef ab hefbi ått ab kveba dominn upp, åbur

e n så var orbinn fulira 18 åra, sem i hlut å, skal ekki

XX. B. 13

25. Juni,
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1869. hofba mål til refsunar, ef ab målsséknin ekki hefir verib

25. Juni. byrjub, åbur en hann var orbinn fulira 25 åra.
I

71. gr. Sok fyrnist ekki i obrum tilfellum en

J)eira, sem ura er rætt i 67.— 70, grein. p6 skal stipt-
j

aratmanninum yfir Islandi beimilt ab låta sleppa ab

hofba mål litaf afbroti, J)egar lifein eru 10 år frå J>vr

ab })ab var drygt. Hafi verib haldib rannséknarprof,

})egar svo er åstatt, sem nu var sagt, å vegna {)essa

ab senda stiptamtmanninum }mb, og sker hann lir, hvort

hefja skuli målssokn; en komist ekki upp, fyr en buib
j

er ab hofba mål å moti grunubum manni, ab lOårvoru

libin frå [m ab afbrotib var drygt åbur en honuin var

birt stefnan, å domstollinn ab sk^ra stiptamtmanninum

frå målinu, og åkvebur hanu, hvort ab eigi ab dæma

målib. Sje Jibin 10 år frå J>vi ab hegningardomur var

upp kvebinn, må ekki framkvæma hann nema ab bobl

stiptamtmannsins.

Niundi kapituli.

Um landråb.

72. gr. Vekji mabur uppreisn eba gjori samsseri

vib onnur riki i fceim tilgangi ab koma hinu danska

riki eba nokkrum hluta J)ess undir yfirråb annara, eba

brjota nokkurn hluta j)ess undan Danmerkur krouu,

hefir hann fyrirgjort lifi sinu.

Hver, sem tekur J)ått i jwiHkri uppreisn, skal sæta

hegningarvinnu ekki skemur en 3 år.

73. gr. Gjori mabur i obrum tilgangi en um er

rætt i 72. grein samtok vib stjorn i obru riki til })ess

ab stofna til fjandsamlegra tiltækja eba 6fribar vib hi&

danska riki, J)å
varbar J)ab liflåti eba typtunarhusvinnu

æfilangt, ef byrjab er å fjandsamlegum tiltækjum eba

ofribur hefir hafizt, en ab obrum kosti hegningarvinnu

ekki skemur en 4 år.

En gjori mabur hinu danska riki til miska eba

tjons, samtok vib stjcSrn i obru landi til j)ess ab koma
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henni ti] ab hlutast ura målefni rikisins eba fara fram 1869.

a krofur vib J>ab, fcå varbar J)ab hegningarvinnu eba, 25 Juni

begår målsbætur eru, rikisfangelsi alit ab 10 årum.

74. gr. Hver så, sem opinberlega i ræbu eba riti

niælir fram meb J>vi, eba å annan hått en um er rætt

i 72. og 73. gr. stublar til J)ess, ab onnur riki byrji å

*jandsamleguru tiltækjum vib hib danska riki eba hlutist

heimildarlaust um målefni })ess, skal sæta heguingar-
vmnu eba rikisfangelsi allt ab 6 årum eba, })egar miklar

malsbætur eru, obru fangelsi, en |)6 ekki vægara en 3

manaba einfoldu fangelsi, og })vi ab eins ab hann ekki

hafi unnib til byngri refsingar eptir reglum joeim, sem
settar eru i 4. og 5. kapitula.

75. gr. Hver så, sem, J)egar ofribur er i landi,

Sv'ikur kastala eba abra varnarstabi, herskip eba herlib,

°pinbera sjobi, hertygjabiir, forbabiir eba forba af vopnum
eba obru, sem til hernabar t>arf, i hendur fjandmann-
anna, eba skyrir J)eim frå fyrir ætlunum hershofbingjanna,

asigkomulagi eba åstandi kastala eba annara varnar-

staba, eba segir j^eiin frå orbtaki eba bendingum i hernabi,

°g somuleibis hver så, sem tælir hermennina til upp-
reisnar eba til J)ess ab slåst i lib vib fjandmennina eba

fress ab ylirgefa stobu, sem £eim er truab fyrir,

safnar libi handa fjandmonnunum eba ber jDeim nj6snir

skal sæta Hflåti eba typtunarhiisvinnu æfilangt eba,

Ngar malsbætur eru, åkvebinn åratima, )?6 ekki skémur
e* 10 år.

Veiti nokkur mabur, J>egar éfribur er, fjandmonn-
uuum libsinni å annan hått i orbi eba verki, J)å varbar

bab hegningarvinnu ekki skemur en 3 år.

76. gr. Beri nokkur danskur pegn, |>egar rikib å

1 ofribi, vopn å moti J)vi eba bandamcnnum ^ess, J)å

varbar J)ab Hflåti, ef mjog miklar sakir eru, en annars

hegningarvinnu eba, [)egar målsbætur eru, rikisfangelsi

ekki skemur en 3 år.

77. gr. Råbi mabur i oleyfi konungs menn til ut-

lendrar hertøonustu, en ån J)ess ab 75. gr. geti ått vib

13*
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1869. ura t)afc, {)å varnar J)ab hegningarvinnu allt ab 6 årum,

25. Juni. ef rikib å i ofribi, en annars fangelsi, ekki vægara en

2 månaba einfoldu fangelsi eba betrunarhiisvinnu allt

ab 2 årum.

Hver så af J)egnum konungs, sem i 6leyfi hans

lætur råba sig i utlenda hertøonustu [>egar rikib er i

ofribi, en [)6 ekki hjå fjandmonnum J)ess, skal sæta

fangelsi eba eptir målavoxtum betrunarhiisvinnu allt

ab 1 åri.

Undir eins og nokkur mafeur er råbinn i utlenda

herjyjonustu, eiga hegningar-åkvarbanirnar i j^essari

grein vib.

78. gr. Hver så, sem tælir nokkurn libsmanu i

herlibinu éba skipalibinu til J)ess ab strjuka eba hjalp ar

honum til Jjess, en ån J>ess ab 75. gr. eigi vib om l>ab,

sæti hegningarvinnu allt ab 8 åruui, ef rikib å i ofribi,

og annars fangelsi, ekki vægara en 3 månaba einfoldu

fangelsi, eba betrunarhiisvinnu allt ab 3 årum.

79. gr. Verbi nokkur mabur, sem skyldur er til

landvarna, nppvis ab ab hafa lemstrab sjålfan sig eba gjort

sig å annan hått ohæfan til herjyjénustu, ))& varbar[)ab

fangelsi, eba, ef miklar sakir eru, einkum ef rikib å i

ofribi eba å von ofribar, betrunarhiisvinnu allt ab 1 åri.

80. gr. Sje manni å hendur falib i erindagjorbum

rikisins ab semja eba gjora lit um eitthvab vib annab

riki, og hann breytir af åsettu råbi å méti hag rikisins

i erindagjorbum ^essum, J)å varbar J>ab hegningarvinnu

3 år til 16 åra.

81. gr. Ef ab nokkur så, sera vegna embættis-

stobu sinnar hefir færi å ab t)ekkja leynilega samninga

rikisins, råbagerbir eba ålyktanir um målefni, sem heill

\>qss eba rjettindi gagnvert obrum rikjum eru undir

' komin, segir frå {)eim, eba kunngjorir eba lætur uppi

vib 6vibkomandi menn skjol, sem hann hefbi ått ab

leyna eba geyma, [)å varbar })ab hegningarvinnu eba,

J)egar målsbætur eru, rikisfangelsi, J)6 ekki skemur en

3 år.
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Fåi nokkur annar mabur vitneskju am {)ess konar 1869.

samninga, råbagerbir eba ålyktanir, og segi fra })eim, 25» Juni -

eoa komist hann yfir J)ess konar skjol og birti j)au,

fro ab hann ekki gæti verib |)ess ovitandi, a& {)etta

atti leynt ao fara, [)å varbar {)ab rikisfangelsi, eba,

l^gar miklar sakir eru, hegningarvinnu allt ab 8 årum.

82. gr. Hver så, sem falsar, onytir eba å ånnan

hått spillir skilrikjum eba obrum skjolura, sem heill

nkisins eba rjettindi gagnvert obrum rikjum eru undir

komin, skal sæta hegningarvinnu 3 år til 16 åra, ef

hann vegna embættisstobu sinnar hafbi færi å ab komast

a& l>eim, en hafi hann komizt yfir [)au å annan hått,

varoar t)ab rikisfangelsi eba }>egar miklar sakir eru

hegningarvinnu allt ab 8 årum.

83. gr. Vinni mabur nokkurt [)ab verk, sem mibar

W J)ess ab råba litlendum landshofbingja, sem er i vin-

fengi vib konung, bana, |)å varbar [)ab liflåti eba hegn-

mgarvinnu æfilangt eba, [>egar målsbætur eru, tiltekinn

aratiraa,
J)6 ekki skemur en 3 år.

Råbist nokkur mabur annars å slikan utlendan

landshofbingja, varbar J)ab hegningarvinnu eba rikis-

fangelsi eitt år eba fleiri eptir [)vi hvernig glæpurinn

er vaxinn.

Hver, sem hotar litlendum landshofbingja, sem er

1 vinfengi vib konung, ab råbast å hann, vebur uppå

hann meb illyrbum eba åvarpar hann å annan hått,

sem honum er misgjorb i, skal sæta betrunarhusvinnu,

nkisfangelsi eba obru fangelsi, J)6
ekki vægara en 3

tøånaba einfoldu fangelsi.

En meibi mabur utlendar tøobir, sera eru i vinåttu

vib konung, meb orbum, bendingum eba myndaupp-

dråttum, einkum å J)ann hått ab lasta og småna J)å,

sem rikjum råba, i prentubum ritum, eba drotta ab jjeim

ranglåtum og skammarlegum athofnum åu J)ess ab til-

greina heimildarmann sinn, J)å varbar J)ab fangelsi eba,

l>egar målsbætur eru, 20 til 200 rikisdala sektum.
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1869* 84. gr. Råbist mabur å sendiherra annars rikis

25. Juni. vi& hirb konungs, [)å varbar |)ab betrunarhiisvinnu eba

:

rikisfangelsi allt ab 2 årara eba obru fangelsi, ef ekki

hinar almennu åkvarbanir i logum [>essum heimila J>yngri

refsingu.

Hoti mabur slikum sendiherra årås, vabi uppå hann

meb illyrbum eba åvarpi hann å annan hått, er honum

er misgjorb i, })å varbar J>ao fangelsi.

Meibi nokkur annars sendiherra meb orbum, bend-

ingum eba myndauppdråttum, {)å varbar J)ab einfoldu

fangelsi eba, J)egar målsbætur eru, 20 tii 200 rikisdala

sektara«
/

85. gr. Utaf afbrotum J)eim, sera ura er rætt i

83. og 84. gr., neraa {)eim sera talab er um i 1. og 2.

kafla 83. greinar, skal ekki hofbub målssokn af hålfu

hins opinbera, neraa stj6rn sii eba sendiherra, sem i

hlut å, krefjist J)ess, og sje svo, \>a ab bobi domsraåla-

stjornarinnar.

Tiundi kapituli.

Afbrot gegn stj6rnarskipuninni.

86. gr. Hafist mabur uokkub J)ab ab, sem mibar

til [>ess ab svipta konunginn lifi, frelsi eba konungdonii*

J)å
hefir hann fyrirgjort lifi sinu.

Vekji mabur uppreisn i tøeim tilgangi ab breyta

stjornarskipuninni eba rikiserfbunum, eba komi til leibar

å annan hått eba styri ofbeldisverkura, er raiba til ab

koma fram slikri breytingu, l)å
varbar |)ab Hflåti eba

typtunarhiisvinnu æfilangt.

Hver, sera tekur ])&tt i J)ess konar uppreisn eba

ofbeldi, sæti hegningarvinnu ekki skemur en 3 år.

87. gr. Leitist mabur vib å annan 61oglegan hått

ab koma til leibar breytingu å stjornarskipuninni eba

rikiserfbunum, jod varbar [>a& hegningarvinnu, eba rikis-

fangelsi ef målsbætur eru.
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,

88, 8r - Somu refsingu, en samt ekki lengur en 1869.
1 8 skal så mabur sæta, er rneb ofbeldi, hotunum 25. Juni.
UN ofbeldi eba å annan ologlegan hått leitast vib ab
aPtra J)vi, ab kosningar fari fram til atyingis, eba ab
a fangi komi saraan eba gegni storfum sinum å tilsettum
tll*a ån [)ess ab 86. grein samt eigi vib um athæfi hans.

Ellefti kapituli.

Afbrot gegn kouungi og ættingjum
konungs o. fl.

89. gr. Verbi nokkrum manni su ohæfa ab råbast

'°uunginn,
tø varbar Jmb typtunarhiisvinnu, ef ab

lQar almennu åkvarbanir i logum tøssum ekki heimila
røgri refsingu.

90. gr. Vabi mabur uppå konuuginn meS h6tunum,
youm eba annari svivirbing eba åvarpi hann å annan

att
> sem honum er misgjorb U &å varbar t>ab hegn-

n8arvinnu eba rikisfangelsi i 1 år og allt ab 8 årum.
91. gr. Ef ab nokkur mabur annars meb hotunum,

^anunum eba annari ohæfilegri abferb misbrytnr gegn
otuingu j)eirri, sera ber ab syna konunginum, tø varbar
p* fangelsi, ekki vægara en 3 månaba einfoldu fangelsi,
e0a betninarhusvinnu.

92. gr. Vinni mabur nokkurt J)ab verk, sem mibar

^
tess ab svipta drottninguna, konungsefnib eba ekkju

^nungs
lifi eba frelsi, tø varbar bab liflati eba typtunar-

Winnu.

93. gr. Ra&ist mabur annars å drottninguna, kon-

v
.

gSefni& eba ekkju konungs, tø varbar f)ab hegningar-

,

nn
.

u
'

e^ "inar almennu åkvarbanir i logum ^essum
ekki heimila })yngri refsingu.

94. gr. Verbi mabur brotlegur vib drottninguna,

J
nungsefnib eba ekkju konungs i nokkru [>vi athæf],

|

em urn er r*tt i 90. og 91. gr., skal færa nibur hegn-

er fcær, sem J)ar eru settar, eptir målavoxtum allt
a° helmingi.
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1869. 95. gr. Sje nokkurt af afbrotura \>e'\m, sem um er rætt

25. Juni, i 89.—91. gr., drygt a moti nokkrum obrum prinzi, sem

arfgengur er eptir logunum um rikiserfbir, eba nokkurri

prinzessu af donsku konungsættinni, sem å heima i

Danmorku, skal auka hinar almennu hegningar, sem

settar eru i logum ^essum, allt ab helmingi eptir mala-

voxtum,

96. gr. Hver, sem ræbst å al[)ingi, svo ab J)vi

eba sjålfræbi J)ess er hætta buin, eba lætur bob lit ganga,

er ab \>vi lytur, eba hlybir sliku bobi, skal sæta hegn-

ingarvinnu eba rikisfangelsi, eigi afbrotib ekki undir

86. gr. '^^Køi^^^^^^^i^^Ø^M
97. gr. Til somu hegningar vinnur hver så, er å

saraa hått misbrytur vib rikisråbib, }>egar })ab hefir

stj6rnina å hendi samkværat grundvallarlogunum, eba

vib rikisrjettinn eba hæstarjett.

98. gr. Utaf afbrotum J)eira, sem um er rætt i

89.—95. gr. skal ab eins hotbab mål ab skipun d6ms-

målastjérnarinnar.

Tåmi kapituli.

Um brot å m 6 ti valdstj orninni og å all s

herjar reglu.

99. gr. Hver, sem ræbst å embættisraann, J}egar

hann er ab embættisverki eba litaf embættisverki, meb

ofbeldi eba hotunum um ofbeldi, og eins så, sem å saraa

hått leitast vib ab neyba embættismann til ab gjora

nokkurt embættisverk eba aptra honum frå ab gjora

[mb, skal sæta hegningarvinnu allt ab 6 årum, eba

fangelsi, J)egar målsbætur eru, ekki samt vægara en 3

månaba einfoldu fangelsi, nema ab afbrotib sje svo vaxib,

ab {)yngri hegning liggi vib Jdvi.

Ef ab mabur annars gjorir embættismanni tålmanir

i ab gegna embættisstorfum sinum, [)å varbar [)ab fang-

elsi eba sektum.
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I>eir menn, er sitja i sveitastjornar-råbum, og abrir 1869«

feess håttar menn, sem kosnir era til ab hafa sysiun å 25. Juni.

hendi af hålfa hins opinbera, standa jafnfætis embættis-
"

monnura ab J)essu leyti, pegar Jjeir eru ab gegna syslu

sinni.

100. gr. Hver, sem verbur sekur ura ofbeldi eba

hføanir ura ofbeldi vib varbmenn, varbflokka eba abra

hernienn, sem skipabir eru i sendifarir, eba tålmar J>eim

a^ reka erindi sitt, skal sæta refsingu eptir åkvorbun-

anum i 99. gr., [)6 må færa hegninguna nibur eptir

malavoxtum allt ab månabar einfoldu fangelsi, J^egar

e*ns er åstatt og gjort er råb fyrir i fyrsta lift grein-

arinnar.

101. gr. Syni mabur sig i nokkurri jDess konar

motgjorb, sera vikib er å i 99. gr., vib minni håttar

rJettarJ)j6na eba 16greglu[)j6na, tollj^jéria, hreppstjora,

8tefnuvotta eba abra J)ess håttar syslunarmenn hins

°pinbera,
J)å varbar [>ab betrunarhtisvinnu allt ab 2 årum,

fangelsi eba sektura ef målsbætur eru.

Jafnfætis tjebum syslunarmonnum standa peir menn,

sera doraari eba yfirvald bobar sjer til abstobar vib

tekstur opinberra starfa.

102. gr. Hver, sem vebur uppå ernbættismann eBa

nokkurn J)ann raann, sem nefndur er i 99.—101. gr.,

web sraånunum, skammaryrbum eba obrum meibandi

°rbum J)egar hann er ab gegna erabætti sinu eba sysiun

eba utaf Jyvi, sæti fangelsi eba sektura.

103. gr. [>egar å ab kveba å ura refsingar J>ær,

sera settar eru i 99.—102. gr., ber ab taka til greina

til målsbota, ef embættismaburinn eba syslunarmaburinn,

s^ra i hlut å, hefir meb rongu atferli sinu gefib tilefni

til [)ess, sera gjort var, og må jafuvel færa fangelsis-

hegningu nibur i sektir [>egar svo er.

104. gr. Hafi mannsofnubur låtib opinberlega i

Ijosi i orbi eba verki, ab \>e\r ætli sjer ab hjålpast ab

ab neyba yfirvaldib til pess ab gjora eitthvab eba låta

eitthvab ogjort, eba ab veitast ab ab setja sig meb of-
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1869. beldi upp å m6ti einhverri ålyktun yfirvaldsins, [)å skal

25. Juni. forgongumonnunum refsab meJ hegningarvinnu allt ab

6 årum, ef haft hefir verib i framrai ofriki vib menn eba

fjarmuni manna, og obrum hluttakendum meb fangelsi

ekki vægara en 3 månaba einfoldu fangelsi eba meb

betrunarhiisvinnu allt ab 2 årum.

Hafi ekki verib haft i frammi ofbeldi vib menn eba

fjarmuni manna, en mannsofnuburinn ekki hefir viljab

hlybnast åskorun yfirvaldsins ab sundrast (105. grein),

skal forgongumonnunum refsab meb fangelsi ekki vægara

en 3 månaba einfoldu fangelsi eba meb betrunarhiis-

vinnu allt ab 2 årum, og hinum obrum hluttakendum

meo fangelsi. En hafi mannsofnuburinn rofizt annab-

hvort af sjålfsdåbum eba eptir åskorun yfirvaldsins, ån

J)ess ab 6skundi hafi verib gjorbur mb'nnum eba å fjår-

munum manna, skal ab eins refsa forgongumonnunum,

meb fangelsi eba meb betrunarhiisvinnu allt ab 1 åri.

105. gr. Jiegar yfirvaldib hefir skorab å mann-

sofnub, er saman hefir t>yrpzt å almannafæri, {nisvar

sinnum i nafna konung3 og laganna ab sundrast, skal

|)eim, sem ekki hlybnast |)essari skipun, refsab meb

sektum eba fangelsi.

Hafi nokkur mabur [>ar ab auki ofbeldi i frammi

vib menn eba fjårmuui manna, ån J)ess ab 104. grein

geti ått vib um [)ab, skal hann sæta fangelsi eba betr-

unarhiisvinnu allt ab 1 åri, ef miklar sakir eru.

108. gr. Taki mabur heimildarlaust burtu auglys-

ingu, sem fest hefir verib upp ab yfirvalds råbstofun,

eba skemmi hana, |)å varbar [)ab sektum eba fangelsi.

" 107. gr. Somu refsiugu skal hver så sæta, sem

heimildarlaust tekur burt eba skemmir af åsettu råbi

innsigli eba merki, sem einhver opinber yfirbobari hefir

sett å eitthvab i embættis nafni, nema ab athæfi hans

sje eitthvert annab afbrot litaf fyrir sig.

108. gr. Hver, sem tekur sjer eitthvert opinbert

vald, sem hann ekki hefir, og sem l^eir einir geta beitt,

sem hafa eitthvert opinbert embætti, syslun eba umbob
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hendi, skal sæta sektum eba einfoldii fangelsi alitao 1869.

ar
'i ef ab verk haus ekki er svo vaxib, ab til t>yngri 25. Juni.

hegningar sje unnib.
>—

—

109. gr. Frelsi mabur fanga lir valdi yfirvalds eba

domara, eba utvegi honum J)ab sem mej |)ari til ab

koniast undan eoa færi å J>vi, J)å
varoar ^ao fangelsi

eba betrunarhiisvinnu, og ef beitt hefir verio ofbeldi eoa

hoturmm ura ofbeldi vib gæzluraennina, eba ef så, sem

frelsar fangann, lætur hann få verkfæri til ab koraast

undan meb ^ess konar ofbeldi, getur hegningin komizt

UPP i 4 åra betrunarhiisvinnu.

Hverjum J)eim, sem frelsar mann, sem buib er ab

°andtaka, eba litvegar honum l>ab sem })arf til ab komast

^ndan eba færi å J)v{, skal refsab meb sektum eba fang-

elsi, og getur hegningin komizt upp i 2 åra betrunar-

hiisvinnu, ef beitt hefir verib ofbeldi.

110. gr4 Hafi mabur fengib åreibanlega vitneskju

ura nokkurn J)ann glæp å raoti konungi, foburlandi sinu

eba stj6rnarskipuniuni, sem ura er rætt i 72., 73., 75.

og 86. gr., og segi yfirvoldunnra ekki frå {)vi, })6 ab

hann hefbi getab gjort [)ab, ån {)ess ab Hfi eba vel-

gengni sjålfs hans eba neins J)eirra, sem honum eru

ttånastir, sje nein hætta biiin, l)å varbar J)ab fangelsi

eba rikisfangelsi eba betrunarhiisvinnu, ef ab glæpurinn

verbur framkvæmdur.

Meb sama skilyrbi skal hverjum l>eim, sem hefir

fengib åreibanlega vitneskju ura, ab morb, rån eba annar

glæpur, sem Hfi manna er hætta biiin af, sje fyrir-

ætlabur, refsab meb fangelsi eba betrunarhiisvinnu, ef

ab hann ekki gjorir allt sem i hans valdi stendur til

l>ess ab afstyra glæpnum, meb J>vi ab gjora [mnn, sem

hætta er biiin, varan vib eba meb einhverju obru moti,

sem vib å eptir J>vi hveruig å stendur, og ef naubsyn

krefur meb |)vi ab gefa yfirvoldunum J)ab til vitundar.

Akvarbanirnar i l)essari grein eiga J)6 ekki vib um

bom yngri en 15 åra, og ekki skal heldur raanni eba

konu J>ess, sem misgjorir, systkinum hans, nje heldur
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69. J)eim sem honum eru skyldir e&a tengdir i beinan

Juni. ættlegg upp e&a ni&ur, nje fosturforeldrum nje upp-

eldisbornum refsa&, [)6 t>au hafi låti& fyrir farast a&

segja yfirvoldunum fra.

111. gr. Hver, sem felur mann, sem hann veit

af) er strokinn fangi, e&a ab honum er veitt eptirfor af

hålfu hins opinbera fyrir glæpi, e&a hjålpar honum til

a& flyja, skal sæta sektum e&a fangelsi, Fangelsi, e&a

sektum ef målsbætur eru, skal så sæta, sem gjorir um-

merki glæps af) engu e?)a dylur j)au rjett eptir af) d^-

buif) er af) drygja glæpinn, ef)a jjegar verif) er af) komast

fyrir hann af hålfu hins opinbera.
f

Samt skal ekki refsa hjonum, systkinum, })eim sem

skyldir eru e&a tengdir i beinan ættlegg upp ef)a ni&ur,

fosturforeldrum nje uppeldisbornum fyrir f)ess konar

athofn.

112. gr. Fongum, sem settir eru til hegningar-

vinnu, skal refsaf) fyrir strok og sarablåstur og fyrir

glæpi, er J>eir misbrjota vif) embættismennina e&a{)j6n-

ana, sem skipaf)ir eru vif) hegningarhiisif), eptir })eim

åkvor&unum, sem um Jmf) eru i logunum um hegningar-

Hafi af)rir fangar tekif) sig saman um af) hjålpast

a& a& strjuka, t>å
var&ar £a& einfoldu fangelsi allt af)

2 månu&um ef)a 6&ru fangelsi jafnlengi af) tiltolu.

113. gr. Ef nokkur ma&ur mef) ofbeldi ef)a h6t-

unum um ofbeldi tålmar J)inghaldi, fundum embættis-

manna i sveitastjorninni ef)a o&rum logbo&num sam-

komum um opinber målefni, [)å varf)ar J)af) fangelsi e&a

betrunarhiisvinnu allt af) 1 åri.

Somu hegningu ef)a sektum eptir målavoxtum skal

så sæta, sem mef) ofbeldi e&a å annan hått slitur ef)a

glepur storfin e&a umræ&urnar å J)ess konar fund e&a

samkomu.

114. gr. Raski nokkur kosningarfrelsi manna me&

ofbeldi e&a hétunum um ofbeldi, anna&hvort å })ann

hått, a& meina manni a& neyta kosningarrjettar sins til
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atyingis e&a a& ney&a mann til a& grei&a atkvæ&i svo 1869.
e&ur svo, [)å var&ar J)a& betrunarhusvinnu e&a fangelsi. 25. Juni.

Rangfæri nokkur visvitandi atkvæ&agrei&sluna,
J)å er"

-*"^^"*

kosningar fara fram til aljnngis e&a kaupi atkvæ&i raanns,

l>å var&ar t>a& fangelsi.

115. gr. Hver, sera selur atkvæ&i sitt, J)åerkosn-

*ogar fara fram til aljringis, gjaldi sektir og fyrirgjorir

kosningarrjetti sinum i lyrsta skipti ura 5 år, i anna&

sinn fyrir fullt og allt.

116. gr. Sje nokku& af J)vi, sem um er rætt i

114. grein, a&hafzt vi& kosningar i sveitastjorn, J)å var&ar

l>a& fangelsi, e&a sektum ef målsbætur eru.

Selji ma&ur atkvæ&i sitt vi& kosuingar i sveita-

stjorn, {>å var&ar |)a& sektura og hefir hann fyrirgjort

kosningarrjetti sinum i l>eim nialefnum i fyrsta skipti

uni 5 år og i anna& sinn fyrir fullt og allt.

117. gr. Taki ma&ur sjer sjålfur ologlega J>ann

rjett, er hann hef&i ått a& leita domstolanna um, [)å

var&ar J)a& sektum, ef ekki hefir veri& unni& til J)yngri

refsingar eptir o&rum lagaåkvor&unum. Utaf slikri sjålf-

toku skal ekki hof&a opinbera målss6kn.

f>rettåndi kapkuli.

Um afbrot i embættis fær slu.

118. gr. Ef nokkur embættisma&ur heimtar, tekur

å moti e&a lætur lofa sjer gjofum e&a o&rum åvinningi,

sem hann ekki å tilkall til, fyrir embættisverk sin, en

hann
J)6 ekki a& 6&ru leyti me& [M brytur i neinu å

ni6ti embættisskyldu sinni, [)å var&ar J>a& sektum ekki

urinni en 25 rd., einfoldu fangelsi e&a embættismissi.

119. gr. Ef a& nokkur embættisma&ur heimtar,

tekur å moti e&a lætur lofa sjer gjofum e&a o&rum

åvinningi fyrir a& brjota å m6ti embættisskyldu sinni

i einhverju, })å var&ar J)a& embættismissi og fangelsi,

ekki vægara en 8 måna&a einfoldu fangelsi, e&a betr-

unarhiisvinnu.
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1869. 120. gr. Hver sem gefur, lofar efca byfcur embættis-

25. Juni. manrji gjafir eba annan åvinning til [)ess ab få hann til

ab gjora eitthvab efca låta eitthvafc 6gjort, er hann mef)

Jdvi brytur å raoti embættisskyldu sinni, skal sæta fang-

gelsi efca sektum.

121. gr. Hverjum J>eim dom ara, er i d6mara-

storfura sinum heimtar, tekur å moti efca lætur lofa

sjer gjofum e&a o&rum åvinningi, sem hann ekki å til

—

kali til, skal refsaB me& embættismissi, og [)ar å ofan,

ef miklar sakir eru, me& fangelsi ekki vægara en 3

månafoa einfoldu fangelsi e&a rae& betrunarhiisvinnu.

Ver&i dom - nefndarma&ur brotlegur i hinu sama

i J>eim storfuin sinum, jm varfcar J>ab betrunarhiisvinnu

e&a fangelsi.

122. gr. Hverjum, sem miitar eba leitast vi& ab

miita domara efca dom-nefndarmanni, skal refsafc me&

fangelsi, efca me& betrunarhiisvinnu allt a£) 2 årum, ef

mjog miklar sakir eru, ef a<b hann hefir ekki unnib til

j)yngri hegningar eptir ofcrum lagaåkvor&unum.

123. gr. I tilfellum {>eim, sem um er rætt 1 118.

—

122. gr. skal dæma sjofci J)eim, sem landstekjurnar

renna i, gjafir [)ær eba avinning, sem låtifc hefir verib

i tje, ec)a jafnvirfti J)ess.

124. gr. Gjori domari sig visvitandi sekan i nokkru

ranglæti i domarastorfum sinum,
J>å>

var&ar [)a& em-

bættismissi og hegningarvinnu allt ab 10 årum, efca

fangelsi ef målsbætur eru, ekki skemur en 1 år.

125. gr. Embættismanni, sem beitir embættisvaldi

sinu til J)ess a& ney&a nokkum mann å ologlegan hått

til J)ess a& gjora eitthvafc, J>ola eitthvafc efca låta eitt-

hvafc 6gj6rt, skal refsafc me& einfoldu fangelsi, e&a raeft

embættismissi J>egar miklar sakir eru, ef athæfi hans

ekki ab oSru leyti er svo vaxift, a& [)yngri refsing liggi

vift J)vi.

126. gr. Embættismanni, sem beitir hoggum og

barsmføi efca ofcru ofbeldi, J)egar hann er ab gegna ern-

bættisstorfura sinum, skal refsafc me& sektum e&a ein*
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ftldu fangelsi eba embættismissi, ef ab verkib ekki ab 1869.

ooru leyti er svo vaxib, ab |)yngri hegning liggi vib J)vi. 25. Juni

127. gr. Ef ab rannsoknardémari i sakamåii beitir

^loglegri jivingun til {)ess ab kiiga mann til jåtningar

e°a sagna, j)å varbar {)ab einfoldu fangelsi eba embættis-

missi, eba sektura ef målsbætur eru.

128. gr. Domara, sem setur eba lætur setja mann
1 føngelsi ologlega, eba heldur honum J>ar ab ålogum
^ engur en vera ber, skal refsab meb einfoldu fangelsi

e kki skemur en månub eba meb embættismissi, ef ab

v ^rk hans ekki er svo vaxib, ab f>yngri refsing liggi

129. gr. Hver så embættismabur, sem ab ålogum

setur mann fastan, rannsakar heimili manns eba tekur

t] l sin brjef eba onnur skjol og rannsakar J)au, eba

tatur gjora nokkub af |)essu, skal sæta sektum eba einfoldu

^Qgelsi, eba missi embætti sitt ef miklar sakir eru.

130. gr. Verbi svo fyrir mælt i islenzkum stjornar-

skipunarlogum, ab hver så mabur, sem handtekinn er,

skuli færbur fyrir domara åbur en tiltekinn tirni sje

libinn, ab einnig skuli kveba upp domsiirskurb innan
t! ltekins rima um Jmb, hvort handteknum manni skuli

haldib
i varbhaldi, ab ekki megi setja mann i fangelsi

gæzlu fyrir yfirsjonir, sem ekki varba miklu, og ab

kl rannsoknar å heimili manns eba kyrrsetningar og
raunsåknar å brjefum og obrum skjolum })urfi doms-
Urskurb, nema eitthvert lagabob heimili undantekning
Ia bvi, |)å skal så gjalda sektir, er litaf })vi bregbur,
e f ab verkib ekki ab obru leyti er svo vaxib, ab ^yngri
heguing liggi vib t>vi.

131. gr. Ef ab embættismabur kemur til leibar,

a^yktar ebur heldur åfram sakamåls ranusåkn å m6ti
m ^nni, sem hann veit ab er sykn saka, j)å varbar J)ab

embættismissi og fangelsi ekki vægara en 3 mån-
a ^a einfoldu fangelsi, eba betrunarhusvinnu ef miklar
sakir eru.

X
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1869. Somu hegningu skal så embættisma&ur sæta, sem

25. Juni. visvitandi ]ætur framkvæma å manni refsingn eptir domi
**~>^m- ån J)ess ab skeyta um |>a& sem fyrirskipao er i logum

nm a& skjota dominum til æ&ra doms e&a um eptirgjof

hegningarinnar af konungi.

Hafi hin si&amefnda yfirsjonin or&i& af gåleysi, })å

var&ar [)a& sektum e&a einfoldu fangelsi.

132. gr. Ef a& embættisma&ur, sem er i J)vi embætti,

a& hann å a& stu&la til a& halda uppi hegningarvaldinu,

lætur af åsettu rå&i farast fyrir a& hefja målssokn utaf

hegningarver&u verki e&a gjorir e&a vanrækir eitthva&

til J^ess ab koma til lei&ar, anna&hvort ab ma&ur ver&i

dæmdur sykn e&a z vægari refsingu e&a til a& blffa

manni vi& a& taka lit heguingu, sem å hann hefir veri&

log&, [)å var&ar [)a& einfoldu fangelsi e&a embættismissi,

e&a sektum ef målsbætur eru, ef a& verki& a& o&ru leyti

ekki er svo vaxi&, a& J^yngri hegning liggi vi& [>vi.

133. gr. Hafi embættisma&ur, sem a a& gæta fanga,

af åsettu rå&i låti& fangann komast undan e&a stutt a&

Jjvi a& hann komist undan, J)å skal hann missa embætti

sitt, og, ef miklar sakir eru, J)ar å ofan sæta fangelsi

e&a betrunarhusvinnu.

Hafi tm& or&i& af gåleysi e&a hir&uleysi, {)å var&ar

j)a& sektum, einfoldu fangelsi e&a embættismissi.

134. gr. Hafi nokkur embættisma&ur, sjer e&a

o&rum i hag e&a o&rum til meins, tilgreint nokku& i

bokum l>eim, sem fylgja embætti hans, er aldrei hefir

gjorzt, e&a tilgreinir eitthva& o&ruvisi, en [>a& hefir gjorzt,

semur skjol, sem hann å a& gjora eptir embættisb6kum

sinum, svo a& efni& raskast, falsar, onytir e&a aflagar

å annan hått skjol, sem honum er triiafe fyrir e&a hann

kemst a& vegna embættissto&u sinnar, {)å var&ar [)a&

embættismissi og {mr å ofan hegningarvinnu allt a& 6

årura, e&a fangelsi ef målsbætur eru, ekki vægara en

6 måna&a einfoldu fangelsi, ef a& verki& ekki er svo

vaxi& a& o&ru leyti a& [)yngri hegning liggi vi& [)vi.
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235. gr. Hafi embættisrøabur gjort nokkub af \)vi, 1869.

seni om er rætt i 134. grein, ån J)ess ab athæfi hans 25. Juni.

1
)0 geti ått undir åkvarbanir greinarinnar, eba hafi hann""

-"^"""'*"

annars låtib uppi i embættisnafni rangt vitnisburbarbrjef

eoa ranga skyrslu, eba af åsettu råbi låtib hjå liba ab

8eta i vitnisburbarbrjefinu eba skyrslunni um atvik, sem

verbur ab ålita ab skipti miklu målefni J)ab, er um er

ferie ab ræba, j)å varbar [)ab embættismissi, einfoldu

fangelsi, ekki skemur en månub, eba sektum ef måls-

bætur eru. ^ ^
136. gr. Verbi nokkur embættismabur, sem hefir

°pinbert fje undir hondum og er i åbyrgb fyrir fm,

uppvis ab J)vi ab })ab vanti hjå honum uppå joab, sem

a ab vera i sjobnum, J)å hefir hann fyrirgjort embætti

81nu. Sje miklar sakir, skal hann J>ar å ofan sæta

betrunarhusvinnu, og hafi hann strokib meb nokkub af

5© J)vi, sem honum er truab fyrir, eba hafi reynt til

l^ss, getur hegningin aukizt allt ab 8 ara hegningar-

vinnu.

Til hinnar sibast nefndu hegningarinnar hefir hann

'ika unnib, ef hann hefir leitazt vib å sviksamlegan

hatt ab leyua sjobjmrrbinum, til ab mynda ef eitthvab

er af åsettu råbi ranghermt i bokum J)eim, sem ætlabar

eni til ab rita i J)ær tekjurnar eba gjoldin eba til J)ess

umsjon verbi hofb meb tekjum og gjoldum, eba i

skråm eba reikningum, eba ef eitthvab af J^essu er falsab

eoa l)vi hefir verib skotib undan, eba eflagbirhafa verib

fram rangir reikningar eba rong reikningsågrip eba onnur

rong fylgiskjol meb J)eim, eba ranghermt er um hversu

rnikib eba hvab sje i tunnum, pokum eba bogglum.

J>ab sem mi hefir sagt verib um bresti ab [)vi er

snertir peninga eba peningamuni, sem embættismanni

er truab fyrir, å einnig vib ab [>vi er snertir korn, fobur,

efnivib og abra t)ess konar muni. *

Ef ab bætt er i sjobinn |)vi sem i hann vantabi,

åbur en 3 solarhringar eru libnir frå l^vi ab Joafc komst

XX. B, ^ v 14
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1869. upp, må sleppa ab hofba målssokn, ef ab abrar fleiri

25. Juni. målsbætur eru, og stjornarråb Joao, sera i hlut å, veitir

samf)ykki til \yess.

137. gr. Hver så bokunarmabur, endurskobunar-

maour, sjobumsjinarmabur eba annar embættismabur,

sem hilmir yfir meb skattheimtumanni, sem hann å ab

hafa umsjon meb, eba ab obru leyti er bendlabur vib

afbrot hans, er undir somu åbyrgbina og hegninguna

seldur eins og hann.

138. gr. Ef ab embættismabur, sem å ab taka vib

skottum eba obrum opinberum gjoldum, heimtar ^ba

tekur sjer til åvinnings vib J)ess konar skottum eba

gjoldum, sem hann veit ab gjaldandi annabhvort all s

ekki er skuldugur um eba ab hann skuldar minna, l
)a

skal hann missa embætti sitt, og ef miklar sakir eru

sæta [)ar å ofan fangelsi eba betrunarhusvinnu.

139. gr. Ef ab nokkur embættismabur, sem henr

p6stmålefni å hendi, heimildarlaust rifur upp, ån^ttf

eba skytur undan brjefum eba bogglum, sem afhent er

til flutnings meb posti, eba ef hann er visvitandi obrun1

libsinntur i J)ess konar athæfi, J)å skal hann missa em-

bætti sitt og ef miklar sakir eru })ar å ofan sæta fang"

elsi eba betrunarhusvinnu, ef ab verkib ekki ab obru

leyti er svo vaxib, ab fryngri hegning liggi vib f>vi.

140. gr. Hver så embættismabur, sem segir fra

nokkru, er snertir embætti hans og å ab fara leynk

skal sæta sektum, einfoldu fangelsi eba embættismis^

ef ab verkib ekki ab obru leyti er svo vaxib, ab Jpyngr1

hegning liggi vib J>vi.

141. gr. Embættismabur så, sem tælir eba leitast

vib ab tæla embættismenn bå, sem undir honuin eru»

til embættisafbrota, skal sæta J>eirri hegningu, sem l'6&°

er vib J)essum afbrotum, og må J>ar å ofan eptir atvikum

dæma hann til ab hafa fyrirgjort embætti sinu, l>eg
ar

afbrotib sjålft er ekki svo vaxib, ab su hegning sje vib

l>vi logb.

142. gr. Ef ab embættismabur i obrum tilfellun^
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en getib er uni hjer ab framan, notar embættisstobu 1869.

sina ranglega sjer til åvinnings, eba til {)ess ab gjora 25. Juni.

nokkub })ab, er hallar rjettindum einstakra manna eba""^""^
N^",fc

hins opinbera, )m varbar J)ab sektum, einfoldu fangelsi

eba embættismissi, ef ab verkib ekki ab obru leyti er

svo vaxib, ab [)yngri hegning Iiggi vib ]?vi.

143. gr. Så embættismabur, sem synjar eba af
9

asettu råbi lætur farast fyrir ab gjora J>ab, sem honum
er bobib å loglegan hått, sæti sektum, einfoldu fangelsi

eba embættismissi.

144. gr. Fyrir vanrækt eba hirbuleysi i embættis-
rekstri, sem ekki er logb nein sjerstok hegning vib i

logum, skal somuleibis refsab, ef nokkram verbur Jmb
°pt å eba ef hann synir af sjer storkostlega vanrækt eba

Wrbuleysi, meb sektum eba einfoldu fangelsi, eba em-
bættismissi, ef miklar sakir eru.

145. gr. |>ab sem fyrir er mælt hjer ab framan
Ulu embættismenn og um embætti å einnig vib um sysl-

unarmenn og syslanir [>ær, sem }>eim er truab fyrir, en
s&mt J)annig, ab [)ab må færa hegninguna nibur ab tiltolu,

°8 ab vib syslunarmenn må beita fangelsi eba sektum
ePtir atvikum i stab embættismissis.

Akvarbanirnar hjer ab framan eiga [)ar ab auki

ekki ab eins vib um J)å, sem fyrir fullt og allt eru

skipabir i embætti eba syslan, heldur einnig um J>a,

Sem falib er å hendur ab veita embætti eba syslan for-

stobu um stundarsakir eba ab reka einhvern starfasem

tør ab lytur, en samt ^annig, abefab hefbi ått ab dæma
embættib eba syslanina af embættismanninum eba sj^sl-

unarmanninum, skal fangelsi eba sektir koma i stab l>ess.

Fjortåndi kapituli.

Meinsæri og abrir glæpir, sem eiga skylt

vib t>ab.

!46. gr. J>ab vitni, sem fyrir rjetti ber falsvitni

° Vlnnur eib ab ]}vi, hvort sem ab eiburinn er tekinn

14*
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1869. af J)vi eptir framburb l^ess, eba ab })ab ber vitui sam-

25. Juni. kvæmt åbur unnum eibi, skal sæta hegningarvinnu ekki

skemur en 2 år og allt ab 10 årum, ef ab ekki tjon

l>ab, sem vitnib olli eba ætlabi sjer ab koma til leibar

meb falsvitni sinu, er svo vaxib ab Jmb hafi unnib til

t>yngri refsingar. Ef ab vitnib af sjålfsdåbum tekur

falsvitni sitt aptur, må beita hegningarvinnu å vægara

stigi, og ef miklar målsbætur eru må jafnvel beita hegu-

ingu i fangelsi vib vatn og braub ekki samt skemur en

4 sinnura 5 daga.

147. gr. Hafi mabur borib falsvitni fyrir rjetti en

ekki verib tekin eibur af honum, j)å varbar J)ab fangelsi

vib vatn og braub ekki skemur en tvenna 5 daga, eba

betrunarhiisvinnu; samt må beita hegningu i einfoldu

fangelsi ekki skemur en 2 månubi, ef honum er margt

og mikib til målsbota. Ef ab hann tekur falsvitni sitt

aptur af sjålfsdåbum, må færa hegninguna nibur i 8 daga

einfalt fangelsi, eba jafnvel låta hana falla alveg nibur

ef sjerlegar målsbætur eru.

148. gr. Hafi mabur borib falsvitni i opinben 1

sakamåli, en [mb sannast, ab målefnib varbabi had1

sjålfan, eba ab hann hafbi åstæbu til ab halda, ab svo

væri, skal honum ekki refsab, ef hann ekki hefir sanna&

framburb sinn meb eibi; hafi hann verib låtinn viiu^

eib, må refsa honum meb fangelsi. — Sannist f>ab anfl'

ars, l^egar einhver hefir borib falsvitni fyrir rjetti, $
f>a& hefbi ekki ått ab krefja hann vitnisburbar vegfla

Jiess ab hann er vibribinn vib målib eba malspartana, a

ab færa nibur hegningar j^ær, sem settar eru i* 146.

147. grein, og må jafnvel beita sektum ab eins, ef hatf a

ekki hefir verib låtinn vinna eib og målsbætur eru.

149. gr. Hafi vitni af eintomu athugaleysi låti&

hjå Hba ab segja fra \m, sem hann vissi målinu $
skyringar, \>& varbar t>ab fangelsi, eba sektum ef miktør

målsbætur eru.

150. gr. Ef ab menn, sem skipabir eru af dom 1 *

yfirvaldi eba obrum sem hefir opinbert vald å hendi>
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til tess ab halda skobunar-, ålits- eba virbingargjorbir, 1869.

'ata rneb ei&i eba skylaust sarakvæmt åbur unnum eibi 25- Juni

yPPi Jjvilika skobun, ålit eba virbingu å moti sannfær-
lngu sinni, skal [>eim refsab sera falsvottum.

Verbi slikura monnum afbrigbi, sem minna er i

vanb,
J)å varbar [)ab fangelsi, eba sektura ef miklar

^alsbætur eru.

151. gr. Hafi målspartur sannab sogu sina fyrir

rJetti rneb rongum ei&i, skal honum refsab sem fals-
votti. En jlag harm ab eins ætlab ab koma sjålfum
s
^ er undan hegningu mej J)essura ranga ei&i, må færa

^legninguna nibur eptir atvikum, jafnvel nibur i betr-

å vægasta stigi, eba nibur i fangelsi vib
V
f
tn °g braub i tvenna 5 daga ef eins stendur å og

gjort er råb fyrir i 2. kafla 146. greinar.

152. gr. Ef ab nokkur mabur, sem å ab sanna
u°kku& lrieo e \§\ fyr;r einhverjum, sem hefir opinbert
vald å hendi, i obrum tilfellura en mi hafa nefnd verib,
Vei &ur sekur i meinsæri, Ipå, varbar Jjab betrunarhusvinnu.

^
a^i hann af sjålfsdå&ura aptur falssogn sina, må færa

guinguna nibur i fangelsi vib vatn og braub i tvenna
5 daga ef målsbætur eru.

^
153. gr. ]>ab sem fyrir er mælt hjer ab framan

emnig vib um ranga skriflega vottun samkvæmt åbur
Unnum e ibi, svo og um Jjvilika vottun meb eibi, J>ar
sem

skriflegan eib må vib hafa eptir logum.

154. gr. Sbmuleibis eiga hegningar-åkvarbanirnar
J er ab framan vib um })å, sem annabhvort vinna eib å
aonau hått en hinn venjulega, sem skipab er fyrir um

°gum, eba sanna sogu sina å einhvern annan hått,
sem kemur i stab eibs.

^.j
gr. Hver sem lysir einhverju yfir og bybst

1 ab vinna eib ab [)vi, eba gjorir |)ab uppå æru sina
og tru,

g J)ab er i feeim tilfellura, {>ar sem slikt er

e&a leyft i logum, skal sæta fangelsi, ef Jrnb reynist
ran gt, sem hann hefir lyst yfir, eba sektum ef måls-
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1869. bætur eru, nema einhver onnur hegning sje vib logb i
[

25. Juni. sjerstaklegum lagaakvorbunum.

156« gr. Ef ab nokkur mabur aniiars lætur uppi

ranga skriflega yfirlysingu eba ber skriflegt vottorb uui i

eitthvab, sem hann ekki veit neitt um, og [)etta er

ætlab til ab vera notab i målefnum, sem varba hib opin-

bera, })å skal hann sæta sektum eba fangelsi., ef ab

verkib ekki er svo vaxib, ab J>yngri hegning liggi vib t>vi.

Fimmtandi kapituli.

Afbrot gegn truarbrogbunum.

157. gr. Hver sera gjorir gis ab eba småuar truar-

lærdoraa eba gubsdyrkun nokkurs truarbragbafjelags*

sem er å Islandi, skal sæta fangelsi ekki vægara en

1 månabar einfoldu fangelsi, eba sektum efmiklar måls-

bætur eru.

158. gr. Ef ab nokkur mabur aptrar meb ofbeldi

eba hétunum um ofbeldi, ab haldin sje gubsjrjonustu-

gjorb eba onnur opinber kirkjuleg athofn, ])& varbar f>ao

fangelsi eba betrunarhiisvinnu allt ab åri.

Hver sem tålmar eba truflar gubstø'onustugjorbina

eba einstakar gubrækilegar athafnir meb J>vi ab gj°ra

skarkala eba 6reglu, skal sæta sektum eba fangelsi.

159. gr. Hver sem raskar grafarhelginni, skal

sæta fangelsi, ef athæfi hans er ekki ab obru leyti svo

vaxib, ab {)yngri hegning liggi vib jyvi.

Sextåndi kapkuli.

Afbrot å moti s kir Hf i.

5 160. gr. Hver sem drygir hordom, skal sæta fang" I

elsi, eba ef hj6nabands sambiibinni er slitib og abrar

målsbætur eru, t>å sektum.

Opinber målss6kn skal j)vi ab eins hofbub, ab \^ I

hjénanna, sem misgjort er vib, krefjist {)ess.
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S
161. gr. Ef ab kvæntur mabur eba gipt kona 1869.

gengur ab eiga abra konu eba annan marin, l)å varbar 25. Juni

l?ao hegningarvinnu ekki skemur en 2 år og allt ab 6
arum

« I>egar miklar målsbætur eru må samt færa hegn-
lnguna nibur i betrunarhiisvinnu å vægasta stigi, eba
e^ hjonabands sambiibinni hefir lengi verib slitib eptir
^ eyfisbrjefi til skilnabar ab borb og sæng, svo og ef

ma&urinn eba konan hafbi åstæbu til ab halda, ab kona
ln eba mabur væri dåinn, J)å nibur i faugelsi vib vatn

°|g braub ekki samt skemur en 4 sinnum 5 daga.

Okvæntur mabur eba ogipt kona, sem gengur ab eiga

8|Pta konu eba kvæntan mann, J)6 ab hann eba hun

,
> ao svo er, skal sæta betrunarhiisvinnu allt ab 2

arum, eba fangelsi vib vatn og braub ef miklar måls-
fctur eru, ekki samt skemur en tvenna 5 daga. En

.

ma°urinn eba konan, sem åbur var ékvæntur eba

g]Pt, vissi ekki um hjonaband hins, J^egar hann eba

J

1 gekk ab eiga hana eba hann, en heldur samt åfram
J°naband8 sambiibinni eptir ab hann eba hun er orbinn
Ss visari,

J)å varbar l>ab fangelsis hegningu.
s 162. gr. Holdlegt samræbi milli foreldra og barna

g niilli annara ættingja i beinan ættlegg varbar for-

.

rana hegningarvinnu i 4 år og allt ab 10 årum og
^ornin

betrunarhiisvinnu, eba fangelsi vib vatn og braub
nialsbætur eru, ekki skemur en 4 sinnum 5 daga.

163. gr. Hver mabur eba kona, sem hefir holdlegt
aittraebi vib stjiipdottur sina eba stjiipson sinn eba vib

kurn af nibjuni l>eirra, eba vib tengdadottur sina eba

gdason sinn eba nokkurs ættingja sins i beinan ætt-

årutn

m&Ur 4 Vi&
'

6kal Sæta hegnin2arvinnu a,lt a& 6

* Og ef mabur eba kona hefir holdlegt samræbi

eld

S
^U s *na e^a stjupa sinn eba nokkurs af for-

tø fl

1111 S

!

nUni
'

e^a v^ ra^our e^a f^bur konu sinfiar eba

'
sins eba nokkurn af ættingjum [)eirra i beinan

ab 2
U^ ^ ^ var^ar ^ betrunarhusviunu allt

sti' k^
111111

' ^ ma ^æra hegninguna nibur, [)egar um
P 6rn °g nibja J)eirra er ab ræba, i fangelsi ef

vib
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1869. målsbætur eru, ekki samt vægara en 2 månaoa einfalt

25. Juni. fangelsi.

* 164. gr. Holdlegt samræoi mil Ji Jjeirra, sem eru

eins nåtengd og sagt er i næstu grein å undan, en

tengdirnar eru sprottnar af holdlegu samræoi utan hjona-

bands, varoar fangelsi ekki samt vægara en 1 månaoar

einfoldu fangelsi.

} 165. gr. Holdlegt samræoi milli alsystkina og

hålfsystkina varoar hegningarvinnu allt ao 6 årum, t>°

må færa hegninguna niour i fangelsi, ekki vægara eD

2 inånaoa einfalt fangelsi, ef ^au ekki eru skilgetin

systkin, og ekki heldur hafa alizt upp å sama heimili*

5
166. gr. Ef ao maour og kona, sem eru svo nå-

skyld eoa nåtengd, ao [>au mega ekki giptast ån leyfis-

brjefs, drygja holdlegt samræoi, {)å varoar [)ao fangelsi

eoa sektum. Somu hegningu skulu Jmu, sem eru {muni£

nåskyld eoa nåtengd, sæta, ef |)au giptast ån })ess a&

få fyrst leyfi [)ae, sem til pess J)arf.

f
7 é 167. gr. Ef ao maour misbeitir stoou sinni til

J)ess ao tæla til legoros fosturdottur sina eoa stiilkUi

er hann er fjårhaldsmaour hennar, eoa honum hefir

verio triiao fyrir henni til kennslu eoa fosturs, Jm varoar

{>ao hegningarvinnu allt ao 6 årum, eoa fangelsi vi&-

vatn og braub ef målsbætur eru, ekki skemur en tvenna

5 daga. Hegningin fellur samt alveg niour, ef f>
aU

giptast
1 "168. gr. Ef ao yiirstjornari, forstjori eoa u\v

sjonarmaour i fangelsi, hegningarhusi, omagahiisi, upp'

fæosluhusi, lækningahusi eoa annara slikri stofnan freniui

saurlifi vio kvennmann, sem hann å ao hafa umsjon in e°'

t)å varoar [)ao fangelsi, eoa hegningarvinnu allt ao ^

årum ef miklar sakir eru.

* 169. gr. Hver, sem })rongvar kvennmanni, er ekk 1

hefir neitt ooro å sjer, til samræois vio sig meo of*

y beldi eoa hotunum um ofbeldi })egar i stac, sem befløj

mundi buinn Hfshåski af, skal sæta hegningarvinnu ekki

skemur en 4 år, eoa Hflåti ef mjog miklar sakir eru«
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Sje slik mebferb hofb å kvennmanni, sem 6orb er å,

skal beitt vægari hegningu ab tiltolu, ekki samt
Vægari en 2 ara betrunarhiisvinnu.

I
170. gr. Komist mabur yfir kvennmann me& hot-

unnm, sem ab vi'su ekki verba heimfærbar undir 169.

grem, en sem bo er åstæba til ab halda ab mundu stofna,
ltl

> heilbrigbi eba velferb sj alfrar hennar eba ^eirra,

se ni henni em nånastir, i hættu, |)å varbar [mb hegn-
iQgarvinnu allt ab 8 årum.

x
171. gr. Hver, sem kemst yfir kvennmann, sem

e * 1 t>vi åstandi, ab hiin er svipt sjålfræbi sinu eba ab
^n ekki getur stabibåmoti samræbinu, skal sæta somu
refsingu og sett er i 169. gr., ef ab hann hefir sjålfur

komib henni i {>etta åstand til ^ess ab komast yfir

hana; ab obrum kosti varbar [)ab hegningarvinnu allt

a^ 8 årum, eba fangelsi vib vatn og braub ef oorb er
a konunni og målsbætur eru.

x
172. gr. Ef ab mabur fær kvennmann å vald sitt

me & brogbum eba ofriki til [)ess ab koma henni til ab
nafa holdlegt samræbi vib sig, Jm varbar J)ab hegningar-
x *nnu allt ab 8 årum, samt må færa hegningu ^essa
Qibur i fangelsi vib vatn og braub, ef oorb er å kvenn-
^arininum og målsbætur eru, en ekki skemur en ferna

^aga. Hafi l^ab verib gjort til J)ess ab få hana til

ganga ab eiga sig, [)å må færa hegninguna nibur allt

a& helniingi eptir målavoxtum.
x

173. gr. Tæli mabur kvennmann til holdlegs sara-

'»Ws meb
t>
v i ^ telia henni tru um, ab bau hafi gipzt

j

°gmætan hått, eba meb J)vi ab færa sjer i nyt, ab
II er 1 einhverri annari villu, svo ab hun heldur ab^ hafi samræbi i hj6nabandi, {)å varbar [)ab hegn-

,ll garvinnu allt ab 8 årum.
1 '' 174, gr. Fremji mabur saurliti meb stiilkubarni,

Sem ekki er orbin 12 ara gomul, t>å varbar J)ab hegn-

J

Qgarvinnu allt ab 8 årum, ef ab verkib ekki ab obru

25

leyti er svo vaxib, ab fcyngri hegning liggi vib fcvi.
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1869. 1^175. gr. Hver, sera tælir stiilkubarn, sem er a

25. Juni, aldursskeibi fra 12 til 16 ara, til saurlifis, skal sæta

fangelsi, ekki vægara en 2 månaba einfoldu fangelsi,

eba hegningarvinnu allt ab 4 årum ef miklar sakir eru.

Opinbera målssokn skal samt \>vi ab eins hefja, ab for-

eldrar eba forråbamabur krefjist [)ess.

^M76. gr. Nemi mabur ogipta stiilku, sera ekki er

orbin 18 burtu ab vilja hennar, en i oleyfi for-

eldra hennar eba forråbamanns, til [)ess ab fremja saur-

Hfi meb henni eba til {)ess ab ganga ab eiga hana, J)å

varbar })ab fangelsi ekki vægara en 1 månabar einfoldu

fangelsi, eba [)å betrunarlnisvinnu allt ab 1 ari ef til-

gangurinn var så ab fremja saurlifi og abrar miklar

sakir eru. Opinbera målssokn skal samt ekki hefja

nema foreldrar eba forråbamabur krefjist j)ess og fellur

hun nibur, ef så, sem i hlut å, gengur ab eiga stiilkuna

meb sam[)ykki foreldra eba forråbaraanns.

\^ 177. gr. Ef ab nokkur ma&ur, [)egar svo eråstatt

sem gjort er råb fyrir i 162. — 171., 174. og 175. grein,

v fremur saurlifnabarverk, en ån [>ess ab holdlegt sam-

ræbi eigi sjer stab, [)å skal beita vægari hegningu ab

°178. gr. Samræbi gegn nåttiirlegu ebli varbar

betrunarhiisvinnu.

°179. gr. Ef ab karlmabur og kvennmabur halda

åfram hneyxlanlegri sambiib, ])6 ab yfirvoldin hafi åminnt

[)au um ab skilja, skulu |)au sæta fangelsi.

3 °' 180. gr. Ef ab kvennmabur ranglega kennirmanni

barn, skal hun sæta fangelsi, eba sektum ef målsbætur

eru. Somu hegningu skal så karlmabur sæta, sem

ranglega gengst vib barni, svo og kvennmabur så, sem

ranglega læzt vera m6bir ab barni annars kvennmanns.

° 181. gr. Kvennmenn, sem leita sjer atvinnu meb

saurlifi [)rått fyrir åminningu logreglustjornarinnar, skulu

sæta fangelsi.

°*182. gr. Ef ab nokkur karlmabur eba kvennmabur,

sem veit eba grunar ab hann eba hun hafi franzos, fremur
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^oldlegt samræ&i vi& kvennmann e&a karlmann, J)å var&ar 1869.
tao fangelsi, e&a betrunarhiisvinnu ef miklar sakir em. 25. Juni.

°183. gr. J>eir, sem koma saman korlum og konum
Saittlags, og J>eir, sem leyfa karlmanni og kvenn-

manni inn i hibyli sin f'yrir borgun til [)ess ao fremja

^ar saurlifi, e&a i forbooi logreglustjornarinnar hafa

kvennmenn
i hiisum sinum, sem hafa ofanaf fyrir sjer

n^eo lauslæti, skulu sæta betrunarhiisvinnu e&a fangelsi

vatn og brau&.

184. gr. Foreldrar, forrå&amenn, kennarar e&a
a^rir, sem tæla til lauslætis born sin, e&a [)å sem J>eir

eru forrå&amenn fyrir e&a [)eim er tnia& fyrir til um-
sj6nar e&a fosturs, skulu sæta hegningarvinnu allt a&

Ef kvæntur ma&ur l)rongvar konu sinni til holdlegs
Samræ&is vi& a&ra menu e&a utvegar J)eim færi å a&

^°niast yQr hana fyrir utan vitor& hennar e&a vilja, \>k

var&ar })a& betrunarhiisvinnu. Hvetji hann i åvinnings
skyni konu sina til l>ess a& hafa holdlegt samræ&i vi&

a°ra menn, skal hann sæta fangelsi vi& vatn og brau&.

° 185. gr. Hver, sem birtir å prenti klåmrit, skal
s$ta fangelsi e&a sektum. Somu hegningu skal så
s^ta, sem selur, litbytir e&a dreifir å annan hått lit

^åmmyndum, e&a hefir J)ær opinberlega til synis.

~~ 186. gr. Hver, sem me& sauruglegu athæfi særir

k'yg&unarsemi manna e&a er til almenns hneyxlis, skal

sæta fangelsi vi& vatn og brau& e&a betrunarhiisvinnu.

Sautjåndi kapkuli.

Um manndråp.

187. gr. Hver så, sera af åsettu rå&i tekur annan

Wann af tffi, skal sæta typtunarhiisvinnu 8 år e&ur fleiri

e^a æfilangt, e&a liflåti ef miklar sakir eru,

188. gr. Hafi banama&urinn unni& verki& i åkaf-

' egn bræ&i, sem hinn, er drepinn var, haf&i vaki& hjå

honum me& mis^yrmiugu e&a storri motgjor&vi& sjålfan

i
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1869. hann eBa f>a, sem honum eru nanastir, må færa refs-

25. Juni. inguna niBur i 2 ara betrunarhiisvinuu, eBa fangelsi ef

mjog miklar målsbætur eru, ekki samt skemur en 1 år.

189. gr. Hafi maBur af åsettu råBi veitt oBrum

mann i likamlegar meiBingar og \}ær hafi leitt hann til

bana, |m skal så er misgjorBi sæta hegningarvinnu i 2

år eBa fleiri allt aB 12 årum, J30 hann ekki hafi viljaB

dauBa hins, ef hann samt hlaut aB sja fyrir, aB {)a& væri

Hklegt e&a ekki osennilegt, ab tiltekt sin mundi verBa

hinum ab bana.

190. gr. Hafi maBur af åsettu råBi veitt oBrum

manni likamlegar meiBingar, er leiBa hann til bana, og

hann hefir unniB verkiB i åkaflegri bræBi, sem hinn, er

drepinn var, hafBi vakiB hjå honum meB misj)yrmingu

eBa storri motgjorB viB sjålfan hann eBa J)å sem honum

eru nanastir, må færa hegninguna niBur jafnvel i fang-

gelsi ef aBrar fleiri målsbætur eru, ekki samt vægara

en 6 månaBa einfalt fangelsi.

191. gr. Hver, sem tekur annan mann af li fx meB

råBnum huga, hefir fyrirgjort lifi sinu.

192. gr. Ef aB maBur af åsettu råBi drepur fo&ur

sinn eBa moBur eBa annan ættingja sinn i beinan ætt-

legg upp å viB, eBa ef maBur drepur konu sina eBa

kona mann sinn, og f)au eru samvistum, [)å var&ar joaB

Hflåti eBa typtunarhusvinnu æfilangt. Samt må færa

hegninguna ni&ur i typtunarhusvinnu i 8 år ef sjerlegar

målsbætur eru, og jafnvel niBur i 2 åra hegningarvinnu,

ef svo er åstatt sem gjort er rå& fyrir i 188. gr.

193. gr. Ef aB moBir af åsettu råBi deyBir barn

fltt oskilgetiB i fæBingunni eBa undir eins og [>a& er fætt,

J)å skal hun sæta 2 til 12 åra hegningarvinnu; en haii

hun veriB biiiu aB åsetja sjer å undan fæBingunni aB

dey&a barniB og framkvæmt fmB siBan, skal beita hegn-

ingarvinnu i 4 år eBa fleiri eBa æfilangt.

194. gr. Oljettur kvennmaBur, sem af åsettu råBi

eyBir burBi sinum eBa deyBir hann i mo&ur kviBi, skal

sæta hegningarvinnu allt aB 8 årum.
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Somu hegningu skal så sæta, sem i sama tilgangi 1869.

brukar mebol vib moburina ab vi]ja hennar, og [>a&hefir 25. Juni.

somu afleibingar.

Sje (jab gjort åu vitorbs hennar eba vilja, J)å var&ar

Pa& hegningarvinnu i 4 år og allt ab 16 årum, eba

^filangt ef mjog miklar sakir eru.

195. gr. Ef kvennma&ur, sem hefir or&i& barns-

hafandi utan hjonabands, elur barn i dulsmåli, og Jmb
reyuist å eptir, ao barnib er dautt, en [)ab ver&ur J>6

e^ki sannao, ao J)ab hafi dåio å undan fæ&iuguuni, [>å

skal hun sæta betrunarhusvinnu, ef ekki liggur ao ooru

leyti tøyngri hegning vib athæfi hennar, e&a J)å fangelsi

e f målsbætur eru, ekki samt vægara en 4 månaba ein-

foldu fangelsi.

196. gr. Ef ab kvennma&ur, sem hefir orbib barns-

hafandi utan hjonabands, annars fer ovi&urkvæmilega ab

rabi sinu i barnsburbinum, og })ab reynist å eptir, ab

barnib er dautt, en t>ab ver&ur \)6 ekki sannab, ab barnib

hafi dåib å undan fæ&ingunni, [)å skal hun sæta betr-

unarhusvinnu allt ab 2 årum, eba fangelsi ef målsbætur

er u, ekki samt vægara en 2 månaba einfoldu fangelsi.

197. gr. Hver, sem dey&ir annan mann fyrir bryna

bei&ni hans, skal sæta betrunarhusvinnu, eba fangelsi

ef mjog miklar målsbætur eru, ekki samt vægara en

3 månaba einfoldu fangelsi.

Ef nokkur hjålpar o&rum manni til j)ess ab bana

sjålfum sjer, J)å skal hann sæta fangelsi.

198. gr. Beri mabur ut nyfætt barn eba yfirgefi

^ann, sem hann åtti ab sjå udi, i J>vi åståndi, ab hann

getur enga bjorg sjer veitt, J)å var&ar J)a& betrunar-

husvinnu, eba ef målsbætur eru, einkum ef j?ab verk

eigi hefir valdib lifi eba heilbrigbi ^ess, er fyrir hefir

orbib, hættu, l>å fangelsi ekki vægara en 2 månaba ein-

foldu fangelsi. Hafi hlotizt af athofn l)essari, ab

barnib, sem borib var lit, eba maburinn, sem yfirgefinn

var, hafi be&ib bana eba toluver&a Hkamlega skemmd
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1869. (206* gr.), an J)ess J)6 ab til t>ess væri ætlazt, må færa

25. Juni. hegninguna upp allt ab 12 ara typtunarmisvinnu.
~~^m^-'

199. gr. Somu hegningu skal så sæta, sera annab-

hvort uthysir ferbamanni eba segir honum rangt til vegar

J>egar svo er åstatt, ab hann hefbi ått ab geta sjeb, ao

ferbaraaburinn af j)vi inundi komast i })ab åstand, ab

hann gæti enga bjorg sjer veitt.

200. gr. Ef ab manns bani hlyzt af gåJeysi annars

manns, J)å varbar {)ab fangelsi ekki vægara en hålft

raånabar einfoldu fangelsi eba sektum ekki minni en

10 rd., ef ab veikib ekki er svo vaxib, ab J)yngri hegning

liggi vib J)vi. Sje mjtig miklar sakir, må beita betr-

unarhiisvinnu allt ab 2 årum.

201. gr. Låti nokkur farast fyrir ab koma manfli

til hjålpar, sem er staddur i lifshåska, \>6 hann g#ti

gjort {)ab ån {)ess ab stofna tffi eba heilbrigbi sjålfs sins

i håska, J)å varbar Jmb fangelsi eba sektum, efmaburinn

bibur bana. Somu hegingu skal så mabur sæta, sem

ekki annast um, ab neytt sje t>eirra bjargarmebalai

sem fyrir hendi eru, til J)ess ab lifga hengda menn eba

druknaba eba j?å sem å annan hått eru eins og daubir.

Åtjåndi kapkuli.

Um likamlegt ofbeldi og Hkamlegar
meibingar.

202. gr. Hver, sem vebur uppå annan mann me&

hoggum og barsmibi eba obru likamlegu ofbeldi, ea

veitir honum samt ekki åverka eba annan skaba, skal

gjalda sektir, ef så, sem misgjort er vib, hofbar mal

og krefst J)ess; J>6 må beita fangelsis-hegningu ept* r

målavoxtum, einkum ef ofbeldib hefir verib fyrirhug^'

203. gr. Sje slikt ofbeldi haft i frammi vib for-

eldra eba abra ættingja i beinan ættlegg uppå vib,

varbar J)ab fangelsi, ekki vægara en 4 månaba einfoldo

fangelsi, eba betrunarhiisvinnu allt ab 2 årum.
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204. gr. Ef mabur mis})yrinir konu sinni eba kona 1869.

røanni sinuin, og Jmu eru samvistum, £å varbar [mb 25. Juni.

fangelsi |)6 ekki hJjotist åverki eba annar skabi af jwi,

eba betrunarhusvinnu allt ab 2 årum ef miklar sakir eru.

Somu hegningu skal så sæta, sera mis^yrmir bornum
sinum eba annara bornum, sem honura er tniab fyrir

tø umonnunar.

205. gr. Veiti nokkur obrum manni åverka eba

heilsutjon, en {mb kvebur J)6 ekki eins mikiS ab t>vi,

eins og gjort er råb fyrir hjer å eptir i 206. grein, J)å

varbar [)ab fangelsi, eba hegningarvinnu ef miklar sakir

eru
> og i tilfellum peim, sem um er rætt i 203. og

204. grein må beita hegningarvinnu allt ab 4 årum.

Hafi ofbeldisverkib ekki verib framib af fyrirhugubu råbi,

niå færa hegninguna nibur i sektir ef abrar målsbætur
eru, ekki samt minni en 10 rd.

I tilfellum f)eim, sem hjer er rætt um, må måls-
sAkn falJa ni&ur, ef så krefst l)ess, sem misgjort er vib,

°g ekki hefir orbib neitt tjon ab marki.

206. gr. Ef mabur limlestir annan mann, blindar
kann eba gjorir heyrnarlausan, eba gjorir honum svo
m*inn skaba, ab honum verbur onyt hond eba f6tur,

auga eba annar limur jafnåribandi eba ab Hkams- eba

^larkraptar hans veikjast svo mjog ab obru leyti, ab
ann er éhæfur til ab gegna embættisskyldum sinum

e&a nversdagslegum storfum annabhvort fyrir fullt og
a,lt ellegar um langan 6tiltekinn tima, f)å varbar [)ab

he
8ningarvinnu allt ab 12 årum, ef ofbeldismaburinn

jnnaihvort vildi gjora hinum slikan skaba, eba hann

j

aut ab sjå fyrir, ab Joab væri liklegt eba ekki 6senni-
e8t

» ab slikt hlytist af verki hans.

gr. Hafi mabur framib annab eins ofbeldis-
V
**K og um er rætt i 206. grein, i åkaflegri bræbi, er

' sem fyrir ofbeldinu vart, hafbi vakib hjå honum

han

mis
')yrmin§u e&a annari st(^rri misgjorb vib sjålfan

n e&a {)å
?
sem honum eru nånastir, må færa hegn-
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1869. inguna nibur i fangelsi ef abrar målsbætur eru, ekki

25, Juni. samt vægara en 3 månaba einfaJt fangels!.

208. gr. Ef ab tveir menn eba fleiri berja hver é

obrum eba hafa i frammi hver vib annan ofbeldi, sem

202. grein å vib um, og hofbub er målss6kn utaf [rvi,

{)å må hegningar tilverknabur annars målspartsins eba

beggja falla nibur eptir [)vi hvernig å stendur.

Ef manni er i åflogum gjorbur annar eins skabi og

206. grein ræbir um, må færa hegninguna nibur jafnvel

i 2 månaba einfalt fangelsi ef målsbætur eru ab obru

leyti.

209. gr. Ef onnur eins likamleg meibing og ui#

er rætt i 206. grein, hlyzt af gåleysi annars inanns,

})å varbar J)ab fangelsi eba sektum.

Nitjåndi kapituli.

Um einvigi.
i

210. gr. Hver, sera heyjir einvigi, skal sæta ei»"

foldu fangelsi. Ef mabur vegur annan mann eba veittf

honum toluverban averka i einvigi (206. grein), [)å varbai

]>ab ab minnsta kosti 3 månaba fangelsi. Hafi J>eir koi»$

sjer saman um ab halda einviginu åfram, Jmngab til

annarhvor J)eirra bibi bana, må færa hegninguna upp

allt ab 5 åra rikisfangelsi.

Hafi nokkur i einviginu meb [)vi af åsettu råbi $
brjota å m6ti sibvenju eba samkomulagi valdib batfa

'

hins eba veitt honum åverka, J)å skal beita hinni al"

mennu logåkvebnu hegningu, sem vib å eptir måtø*

voxtum.

211. gr. Einvigisvottar skulu sæta einfoldu fanget

ekki skemur en 2 månubi, ef [)ab var å [)eirra vitorb 1 *

ab halda skyldi einviginu åfram [>angab til annarhvo*

bibi bana, og J)eir hafa ekki stabib å méti l^vi, ab slik^

samkomulagi væri fram fylgt, eba ef |)eir af åsettu T& 1

brj6ta å måti skyldum |)eim, er hvila å l^eim eptir sio"

venju eba samkomulagi.
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Tuttugasti kapituli.

Um ab raska frelsi manna.

212. gr. Ef ab mabur meb ofbeldi eba h6tunum
v

uni ofbeldi ologlega neybir annan mann til ab gjorå

eitthvab, {)ola eitthvab eba låta hjå li&a ab gjora eitt-

hvab, J)a varbar j>ab sektum eba fangelsi, eba betrunar-

husvinnu allt ab einu åri ef miklar sakir eru, ef ab

breytni hans ekki er svo vaxin, ab ^yngri hegning liggi

v tø henni.

213. gr. Hver, sem heimildarlaust bindur rnann

*ba byrgir hann inni eba å annan hått sviptir hann
frelsi sinu, skal sæta fangelsi, eba betrunarhiisvinnu
a"t ab 2 dram ef miklar sakir eru. Hafi t>etta athæfi

valdib
J>vi, ab mabur hafi verib sviptur frelsi sinu um

n°kkub langan thna, eba J>ab hafi haft skableg åhrif å gebs-

^
Un i hans eba heilsufar, eba ef mabur er fluttur burtu

°nnur lond, eba settur å afskekktan stab, svo ab hann
getur ekki komizt burtu [)aban af sjålfs sins rammleik,

^a
*enginn monnum å vald, sem ekki eiga neinn ijett

^vi, [)a må beita hegningarvinnu å hærra stigi, og ef
miklar sakir eru getur hegningin jafnvel orbib 12 åra

typtunarhiisvinna.

214. gr. i tilfellum [)eim, sem um er rætt i 212.
grein °8 fyrri kafla 213. greinar, skal frvi ab eins

.

aa opinbera inålss6kn, ab ålita megi, ab unnib sje

W t>yngri hegningar en sekta eba einfalds fangelsis.

au verib hofbub opinber målssåkn, og domendurnir
ta

» a*> ekki sje unnib til [)yngri refsingar, skal jm
ems kvebib å um hegningu, ab så, sem misgjort er

Vl
&> krefjist ab hinn sje dæmdur, sem målib er hofbab

* moti.

215. gr. £f ab nokkur meb brogbum eba valdi
Sviptir foreldra eba abra vandamenn barni, sem er yngra
®n 15 åra, eba heldur J)vi fyrir [)eim, J)å varbar J>ab
an gelsi ekki vægara en 2 månaba einfoldu fangelsi, eba

XX. B. 1B

1869.

25. Juni.
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1869* hegningarvinnu allt a& 8 drum ef miklar sakir eru,

25. Juni. einkum er J)a& er gjort i dbata skyni e&a i osi&soraum

^"q^- tilgangi.

216. gr. AB [>vi er snertir refsingu fyrir a& verzla

mefe svertingja og hlutdeild i J>eim glæp, skal standa

vi& J>a& sem fyrir er mælt i tilskipun 3. julimdn. 1835,

er hun er borin saman vi& 2. kap. 12.—17. grein J

Jogum {>essum.

Tuttugasti og fyrsti kapkuli.

Om ærurnei&ingar.

217. gr. Ef ma&ur mei&ir æru annars manns,

anna&hvort me& J)vi aB drotta aB honum dstæ&alaust,

a& hann hafi fratniB [>au verk, sem mundu gjora hauo

6verBugan vir&ingar sam^egna hans, e&a nefna hann

J)eim nofnura, sem aB eins væri heimiid til, ef hann

hef&i breytt })annig, [)d var&ar J)a& sektum frd 10 Tå.

til 200 rd. e&a einfoldu fangelsi i hdlfan mdnu& e&a

lengur allt aB 6 mdnu&um.

218. gr, Sje J)etta gjort d prenti e&a d annan

Jmnn hdtt, aB ærumeiBingin breiBist ut, eBa d j)eim sta&

eBa tima, aB J)aB eykur ny og J>a& sem meiBandi er i

orBunum, J)d var&ar {)aB einfoldu fangelsi ekki sken^r

en 3 mdnu&i, eBa sektum ekki minni en 50 rd.

219. gr, Fyrir annan dstæ&ulausan åbur&, sem

hlytur a& ver&a virBingu J)ess, er fyrir verBur, til hnekkis?

og fyrir okvæ&isorB eBa skammaryr&i, svo og fyrir hverja

mo&gun i ldtæ&i eBa annari athofn, sem lysir ovir&ingu >

skal gjalda sektir allt a& 200 rd. eBa Jm& varBar ein*

foldu fangelsi allt a& 6 mdnu&um.

220. gr. \ tilfellum J>eim, sem um er rætt i 217*"
*

219. grein, d {)ar d ofan a& dæma hin 6vi&urkvæmilegu

or& 6merk, ef sd krefst J>ess, sem misboBiB er.

221. gr. Ef aB m<S&guninni er snui& uppd J>ann,

sem mo&gar, sjalfan, mega démendurnir anna&hvort

dæma bdBa mdlsparta eBa annan jDeirra i vægari hegfl'
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lngu eba jafnvel låta hegninguna falla alveg nibur eptir 1869.
wålavoxtum. 25. Jnni.

• 222. gr. At) skyra svo fra opinberlega nm hagl
ejnstakra manna og heimilisåstæbur, ab })ab raski fribi

manna å milli, varbar sektum frå 5 rd. til 100 rd. eba
einfi)ldu fangelsi alit ab 3 månubura.

223. gr. Hver, sem raskar fribhelgi heimilisins
me&

t>vi ab rybjast heimildarlaust inn i hibyli annars
flanns, eba ab synja ab fara ut ur {>eim, [>egar skorab
er

^ hann ab gjora Jmb, skal sæta sektum allt ab 100
rd

* eba einfoldu fangelsi allt ab 3 månubum.

224. gr. Somu hegningu skal så sæta, sem heim-
^arlaust hnysist i brjef annars manns.

225. gr. Utaf athæfi jjvl, sem um er rætt i [)essum

Pitula, getur enginn hofbab målssokn nema så, sem
misbobib er, eba så, sem ab logum hefir heimild til ab
Vera fy™ haus hbnd. Sje så dåinn, sem meibyrtur er,

P & tab hjonanna, sem eptir lifir, foreldrar, born eba

^ystkin rjett å ab hofba malssokn utaf meibyrbunum,
0rt sem {)au hafa verib låtin uppi ab honum lifandi

e5a
eptir ab hann var dåinn.

Tuttugasti og annar kapituli.

Um rangar sakargiptir og kærur.

226. gr. Hver, sem kemur [)vi til Ieibar meb rongum
^Pplj^stri um ab lagabrot sje framib, ab hib opinbera

r a^ gjora gangskor ab ab komast fyrir J)ab, skal sæta
an gelsi eba sektum, ef ab hann ekki hefir ætlab sjer
a& koma neinu obru illu å stab meb J)vi.

227. gr. Hver, sem mod betri vitund segir yfir-
Vatøi fra um mann, ab hann hafi drygt glæp, sem hann

saklaus af, skal sæta fangelsi, eba hegningarvinnu

^
1 ab 6 årum eptir målavoxtum, einkum ef liflåt eba

egningarvinna er i logum logb vib glæp J>eim, sem
var, ab drygbur hafi verib.
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1869. 228. gr. Hver, sera ber bersynilega rangar kærur

25. Juni. upp vift konung, stjornarråbin eba yfirvoldin eba vib al-

J)ingi, skal sæta fangelsi eba sektura, eba betrunarhiis-

vinnu allt ab 1 åri ef miklar sakir eru, nema Jpyngri

hegning liggi vib samkvæmt niburlagsåkvorbuninni *

227. grein. Sje [)ab målaflutningsmabur eba einhver

annar embættismabur, sem verbur brotlegur å {>enna

hått, eba tælir abra eba hjålpar peim til J)ess, })å skal

dæma hann J)ar å ofan eptir atvikum af embættinu.

229. gr. Ef ab mabur hefir 6viburkvæmileg eba

osæmileg orbatiltæki i bænarskrå eba kæruskjali til

konungs, stjornarråbanna eba yfirvaldanna eba til al-

Jnngis, {)å varbar t)ab sektura.

Somu hegningu skal så sæta, sem hefir ritab å

bænarskrå eba kæruskjal, ab hann hafi samib l>ab, en

|)ab er 6satt.

Tuttugasti og t)rifcji kapituli.

Um })j6fna& og gripdeild.

230. gr. Hver, sem verbur brotlegur i einfoldum

tøofnabi, skal i fyrsta skipti sæta fangelsi vib vatn og

braub ekki skemur en 5 daga, samt må t>yngja hegn-

inguna allt ab 2 ara betrunarhusvinnu ef miklar sakir

eru, einkum ef J>ab, sem stolib er, er mikils virbi, ef

ab innsigli hefir verib brotib, eba hirzla brotin eba

stungin upp, eba henni verib lokib upp raeb tøofalykli

eba stolnum lykli, ef stolib hefir verib frå skipbrots-

monnum, i eldsvoba eba [>ess konar misferlum, eba ef

l)j6furinn var i J)j6nustu [)ess, sem hann stal frå, eba

hann ab obru leyti hafbi sjerlegt færi å ab drygja J)j6fn-

abinn vegna einhvers [)ess, sem ^eir åttu saman ab

sælda.

231. gr. Storføéfnabur varbar hegningarvinnu allt

ab 8 årum i fyrsta skipti sem hann er framinn ; en J)ab

er st6rj>j6fnal)ur:
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ef mabur stelur hestum, nautpeningi eba saubfje 1869.

uta vibavangi eba ur hesthusum eba bufjarhusum; 25 Juni.

2- ef mabur stelur ur kirkju munura, sem til kirkj-

unnar heyra eba eru til {)ess ætlabir ab vera notabir

viS einhverja kirkjulega athofa, svo og ef rnabur

brytur gjafastokk kirkjunnar upp og stelur ur honum

;

3- ef mabur stelur nokkru J)vi, sem sent er me& posti,

meban f>ab er undir umsjon poststjornarinnar, og

heyrir J)ar undir einnig brjefa{)jofnabur;

4« ef ab jjjofurinn hefir meb ofbeldi, eba stingtolura,

frjofalyklum eba stolnum lyklum komizt inn i hus,

garb, er til {)ess heyrir, herbergi, lokub loptsrum

eba kjallararum eba nibur i skip, eba hann hefir

gjort f)ab me& J>vi ab klifra yfir hiis, miir eba ein-

hverja abra slika girbingu, eba meb j)vi ab fara inn

uni glugga, reykhåfa eba onnur })ess konar op,

8em ekki eru ætlub til ab ganga inn ura. Hafi

frjofurinn å einhvern })ann hått, er nu var sagt, å

nætur{)eli komizt inn å einhvern Jjann stab, er

menn biia, eba herbergi, sem j)ar eru og menn bua

i, eba hann hefir læbzt J>ar inn til j)ess ab geta

stolib å nætur^eli, å ab hafa tillit til {>ess [)egar

hegningin er åkvebin henni til })yngingar;

°* e^ tøjofurinn hefir verib undir j)ab biiinn, ab taka

til vopna eba annara {>ess konar håskalegra verk-

færa sjer til varnar.

232. gr. Hver, sem einu sinni hefir verib dæmdur
fyrir J)jofnab, og verbur siban brotlegur i einfoldum

M^fnabi, skal sæta fangelsi vib vatn og braub ekki

skemur en }>renna 5 daga, eba betrunarhiisvinnu allt ab

4 arum.

Sje J)ab stor{)j6fnabur, sem hann mi verbur brot-

^ egur i, J)a varbar [mb hegningarvinnu 8 månubi og Jmban

af lengur allt ab 10 årum.

233. gr. Hafi mabur tvisvar verib dæmdur fyrir

og verbi Jmr a eptir brotlegur i einfoldum jyofnabi,

8^al hann sæta hegningarvinnu allt ab 6 årum. Sje
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1869« [)ao stortø'ofnabur sera hann nu verbur brotlegur 1, skal

25. Juni. hann sæta hegningarvinnu i 1 år og t)aoan af lengur

allt ab 12 årum.

234. gr. Steli mabnr i 4. sinn eba optar, J)å
varbar

{>ab hegningarvinnu i 1 år og |)aban a£ lengur allt ab

10 årnm, ef seinasti tøofnaburinn er einfaldur, en ef

[>a& er st6r})j6fnaour J)å i 2 år eba lengur allt ab 16

årum, eba æfilangt ef mjog miklar sakir eru.

235. gr. Ef barn stelur, sem er 10 til 15 åra,

skal f)vi refsab meb hybingu me& vendi eba einfoldu

fangelsi eba båoum J)eim refsingum saraan.

236. gr. Fy rir ab taka burtrotfost trje eba nokkub

af J>eim skal refsab eins og fyrir annan tø'ofnab.

237. gr. Ef ab hluturinn, sem tekinn er, er svo

litils virbi og honura ab obru leyti er svo varib, og

atvikunum, J)å er hann var tekinn, var svo sjerstaklega

håttab, ab verkib fyrir pessar sakir verbur ekki nærri

Jm eins saknæmt og tø'ofnabur alrnennt, — t. a. m, ef

mabur tekur aldin i garbi annars manns eba å akri

hans, eba matvæli eba drykk til {)ess ab neyta [)ess

J)egar i stab, og engin onnur atvik eru, sem gjora måls-

stab hans verri — [)å varbar J>ab sektum allt ab 25 rd.

eba einfoldu fangelsi allt ab 1 månubi. Opinbera måls-

sokn skal J)vi ab eins hofba, ab så krefjist J^ess, sem

misgjort er vib.

238. gr. Ef ab mabur tekur hlut annars manns å

ologlegan hått ån J)ess ab ætla sjer ab kasta eign sinni

å hann eba svipta eigandann honum, heldur ab eins

til l)ess ab nota hann til einhvers um tima, varbar

{>ab fangelsi eba sektum. Opinbera målssokn skal J)Vi

ab eins hofba, ab så krefjist }>ess, sem misgjort er vib.

239. gr. Hver, sem verbur brotlegur i gripdeild,

skal sæta somu hegningu og fyrir tøéfnab.

240. gr. Verbi mabur brotlegur i hilmingu meb

J>vi ab kaupa eba taka å annan hått vib tøofstolnum

munum eba leggja launung å {)å, en hann hefir J)6
ekki

gjort tab eptir samkomulagi å undan, J)å varbar l)ab i
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tyrsta skipti fangelsi vi& vatn og brau& e&a betrunarhiis- 1869.

vi&nu allt a& 1 åri, i 2. skipti fangelsi vi& vatn og 25. Juni

brauo" ekki skemur en 5 daga e&a betrunarhusvinnu allt

a^ 2 årum, 3. skipti fangelsi vi& vatn og brau& ekki

skemur en tvenna 5 daga e&a betrunarhusvinnu allt ab

3 årum, og ver&i honum £a& optar, £å fangelsi vif) vatn

°g braub ekki skemur en ferna 5 daga e&a hegningar-
vinnu allt a& 6 årum.

241. gr. Ef ma&ur leggur i vana sinn a& kaupa e&a
taka åannan likan hått vi& J)jofstolnum munum, e&a hann
hefir })ab fyrir atvinnuveg, ]på skal hann i fyrsta skipti

Ss&ta fangelsi vi& vatn og brau& ekki skemur en ferna

5 daga e&a hegningarvinnu allt a& 4 årum og må J)yngja

hegninguna allt a& 8 årum, ef hann ver&ur optar brot-

legur.

242» gr. Ver&i ma&ur annars samsekur me& o&rum
1

l>j6fnafoi, skal honum refsab eptir [)vi sem fyrir er

mælt i 5. kap. laga ^essara, å £ann hått ab, ef hann
hefir verife dæmdur å&ur fyrir J)j6fna& e&a hlutdeild i

tøofoa&i einu sinni e&a optar, skal åkve&a hegninguna
a& tiltoln vi& refsingar }>ær, sem lag&ar eru vi& })j6fna&i

^yg&urn i 2. skipti e&a optar.

Ver&i ma&ur, sem å&ur hefir veri& dæmdur fyrir

a&ra hlutdeild i J>j6fn abi en hilmingu, brotlegur i Jrjofna&i,

ekki dæma hann i vægari hegningu en f)6 a& hann
nu hef&i aptur or&i& brotlegur i pess konar hlutdeild.

243. gr. f>eir domar, sem å&ur hafa veri& lag&ir

a rnann fyrir |>j6fna& e&a a&ra hlutdeild i t>jofha&i en

hilmingu, skulu teknir til greina til {>yngingar hegning-

unni, ef hann å eptir ver&ur brotlegur i hilmingu, eins

°g hef&i hann J)å veri& dæmdur fyrir hilmingu.

Hafi ma&ur, sem du å a& dæma fyrir }y6fna& e&a

hlutdeild i J)j6fna&i, å&ur veri& dæmdur fyrir hilmingu,

tøå a& minnsta kosti ekki dæma hann i vægari hegn-

lngu, en
J)6 a& hi& nyja afbroti& væri hilming.

244. gr. Ef ma&ur hefir komizt rå&vandlega a&

tøofstolnum munum, en leggur launung å [>å, ^egar [)eim
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1869. er lyst, og £a& er Hklegt eptir målavoxtura, ab honuin

. Juni. hafi ekki gengi& anna& til en uppbur&arleysi i svipina

e&a bræ&sla, skal hann a& eins sæta sektum e&a ein-

foldu fangelsi, og må hegningin jafnvel falla alveg ni&ur,

ef hann kemnr sjalfkrafa me& munina.

Tuttugasti og fjor&i kapituli.

Dra ran og hotanir.

245. gr. Hver, sem me& likamlegu ofbeldi e&a

hotunum ura ab beita Jm [)egar i sta&, tekur af manni

e&a ney&ir utur manni peninga, fjårmuni, skriflega skuld-

binding e&a anna& skjal, sem er undirsta&a rjettinda,

e&a gæti baka& l>eim, sem å er rå&izt, e&a o&rum skuld-

bindingar e&a svipt hann e&a a&ra rjettindum, svo og

hver så, sem hefir slikt ofbeldi e&a hétanir i frammi

til J)ess ab fallkomna a& komast yfir eign annars manns

e&a til t>ess ab koma J>vi, sem hann hefir teki&, å vissan

sta&, skal sæta hegningarvinnu i 1 år og £a&an af

lengur allt ab 10 årum. Hafi manni veri& misj)yrmt

ab marki, e&a sjerlegur håski ab o&ru leyti veri& buinn

af verkinn, og ef så, sera misgjorir, hefir å&ur veri&

dæmdur fyrir rån, st6r{)j6fna& e&a margitreka&an j)jofna&,

getur hegningin komizt upp i 16 åra typtunarhusvinnu,

og sje mjog miklar sakir
J)å i typtunarhusvinnu æfi-

langt.

246. gr. Gjori ma&ur sig brotlegan i rånskap å

sj6 e&a gjori tit skip til j>ess, J)å var&ar {>a& typtunar-

husvinnu æfilangt, e&a liflåti eptir raålavoxtum einkum

ef manns bani hefir hlotizt af atlogunni.

247. gr. Hver, sem hotar manni tjoni å lifi, liraura,

frelsi, æru e&a fjårmunum i J)vi skyni a& afla sjer e&a

o&rum åvinnings, en athæfi hans ver&ur samt ekki heim-

fært undir 245. grein, skal sæta hegningarvinnu allt a&

6 årum, e&a fangelsi efmålsbætnr eru, ekki samt vægara

en 3 måna&a einfoldu fangelsi.
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248. gr. Ef ab mabur, sera åbur hefir verib dæmdur 1869.

samkvæmt 245.-247. grein, £ar å eptir verbur brot- 25. Juai.

lejgur i |>j6fnat)i, {)å skulu Jjeir domar hafa somu åhrif,

°g hefbu {)eir verib [yjofnabardomar.

Enn fremur skulu åfellisdomar fyrir hlutdeild i råni

°g fyrir hilming og aora hlutdeild i tøofnabi settir jafn-

føtis hvorir obrum ab J)vi er snertir åhrif J)au, eritrekun

8'æpa hefir samkvæmt 240., 242. og 243. grein.

Tuttugasti og fimmti kapituli.

Um ologmæta mebferb å fundnum fjårraunum

og ymsar misgjorbir samkynja.

249. gr. Hver, sem ekki lysir munura, sem hann
finnur, skal sæta fangelsi, og raa færa hegninguna upp
aHt ab 2 ara betrunarhiisvinnu ef mjog raiklar sakir

eru
j sjer i lagi ef J>ab verbur optar en einu sinni. Hins

Vegar må færa hegninguna nibur i sektir eba jafnvel

tøta hana falla alveg nibur ef hluturinn, sem fannst, er

Mtils vir&i og oli atvik ab obru leyti eru til afbotunar.

250. gr. Åkvarbanimar i næstu grein å undan eiga

emnig vib nm J)ann mann, snm leggur launung å eba

kastar eign sinni å fjårmuni annars manns, sem å annan

hått eru komnir af hendingu i vorzlu hans,

251. gr. Dragi rnabur undir sig fjårmuni afskip-

kroti eba fari å annan hått oråbvandlega meb {)å, skal

hann sæta fangelsi vib vatn og braub, eba einfoldu

^angelsi eba sektum ef målsbætur eru; samt må færa

refsinguna upp allt ab 4 åra hegningarvinnu ef miklar

sakir eru.

252. gr. Ræni mabur Hk, en athæfi hans er samt

svo vaxib, at t>ab ekki verbur ålitib tøofnabur, t)åvarbar

tab fangelsi, eba betrunarhiisvinnu allt ab 2 årum ef

miklar sakir eru.
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369.

Juni.
Tuttugasti og sjotti kapkuli.

Um svik.

253» gr./^Ef ab nokkur hefir af o&rum raanni pen-

inga e&a fjårrauni me& J)vi ab segjast vera annar en

hann er, e&a me& bvi a& låtast hafa heimild til a& reka

erindi annars manns,ye&a ef nokkur tekur sviksamlega

vi& [)vi, sem annar ma&ur heldur a& hann sje skyldur

til a& borga e&a selja honura i hendur, af f>vi ab si

raa&ur hefir ekki rjetta vitneskju ura, hvernig å stendur,

/e&a ef nokkur tælir annan inann me& rangri sogusOgty

til {)ess ab kaupa e&a taka vi?) hlut, er - hann heldur

sje allur annar e&a miklu meira vir&i, en hann er^e&a

ef uokkur tekur vorur a& låni, og ætlar sjer ekki a&

borga |)ær, J)å var&ar J)a& fangelsi vi& vatn og brau&

ekki skeraur en 5 daga e&a betrunarhusvinnu allt a& 2

årura, og må l)yngja refsinguna allt a& 6 ara hegning-

arvinnu ef mjog miklar sakir eru, og eins ef raanni

ver&ur så glæpur å optar.

254. gr. Soinu hegningu skal hver så sæta, 'sem

til t>ess a& halda fyrir raanni, [>vi sera hann hefir log-

mætt tilkall til, synjar a& hafa teki& vi& [)vi, sera honura

hefir veri& trua& fyrir a& låni, hvort sem J>a& er peningar

e&a anna&, e&a til leigu e&a geyraslu é&a a& ve&i e&a å

annan slikan hått,/somulei&is hver så, sem i sviksam-

legum tilgangi J)fætir fyrir a& honura hafi veri& skila&

einhverju aptur e&a borga& eitthva&, sem {)6 hefir veri&

gjort,^eins hver, sem dregur undan og tindir sig fjår-

muni dånarbus, é&a dregur dulur å krofu, sera J)vi ber,

og hann er skyldur a& segja til, -é&a kemur fram rae&

osannar krofur i dånarbiii e&a i o&ru [m tilfelli, er

vænta må a& \)ær ver&i teknar gildar af [)vi a& J>eir,

sem i hlut eiga, vita ekki hvernig å stendury^&a sviptir

mann i sviksamlegum tilgangi J)vi, sem hann [>arf til

a& koma fram logmætri krofu e&a verjast rangri krofu,

rae& Jm a& nå frå honura skjolum e&a ey&ileggja j^au

e&a gjora J)au einkis n^t, e&a
t:
selur e&a ve&setur muni
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sina til måla myndar til t>ess ab svipta skuldaheimtu- 1869.

roenn sina færi å ab få Jmb, sem feeim ber. 25^ Juni

255. gr. Somu hegningu skal enn freraur hver så'

S8eta, sem i sviksamlegum tilgangi selar eba vebsetur

e&a tekur undir sig å annan sviksamlegan hått, svo

ei gnarrjettindi hins rjetta eiganda gætu farizt, einhverja «

M fjårrauni, sem honura hefir verib tniab fyrir ab låniu

e&a leigu eba til geymslu eba umråba eba ab vebi,/eba

annar mabur hefir eignazt eitthvert [mb tilkali til, ab

rjettindi J)au, sem tjebar gjorningur hefbi ått ab veita,

ekki verba rymd saman vib fea&y/svo og hver så, sem

sviksamlega flytur burtu eba felur kyrrsetta fjårmtim.

256. gr. Hafi mabur heimildarlaust notab annars

tøanns peninga i sjålfs sins J>arfir, en ekki samt komizt

a& l>eim til l)ess ab geta notab J)å
meb [>vi ab brjota

UPP innsigli eba lås fyrir ^eim, og hann heldur ekki

sviksamlega ber å moti t>vi, ab hann hafi tekib vib })eim,

H er [)ab komib undir fceim, sem misgjort er vib, hvort

ab hann vill låta hofba målssokn utaf l>vi, og eins getur

hann, Jmngab til domur er upp kvebinn, fallib frå ab

'ata halda målinu lengra åfram, og ef ab så sem mis-

8jor&i bætir J>ab upp, sem hann hefir eytt, åbur en

domur hefir verib lagbur å målib fyrir lægsta domst61i,

H fellur allur tilverknabur til hegningar nibur.

257. gr. Hegningu l^eirri, sem sett er i 253. gr.,

skal somuleibis hver så sæta, sem hefir svik i frammi

* spilum, og eins så, sem hefir af raanni peninga eba

fjårrnuni meb signingum, J)ulum, særingum, spåm eba

fyrir onnur slik hindurvitni.

258. gr. Ef ab svo Htife kvebur ab svikum, sem

annars hefbi ått ab refsa eptir 253. gr., eba ef atvikum

Hm, er ab {)vi liggja, er ab obru leyti svo sjerståklega

varib, ab t>au eru miklu minna hegningarverb en svik

jafnabarlega, må beita hegningu i einfoldu fangelsi allt

ab 2 månubum, eba sektum allt ab 25 rd. ef sjerlegar

målsbætur eru. Opinberri målssokn må sleppa, ef så

sr t)vi sam^ykkur, sem misgjort er vib.
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1869. 259. gr. Sviksamlegar athafnir, sem eru åj>ekkar

25. Juni. J)ein3, sem um er rætt i 253.—257. grein, en ekki verba

samt ålitnar Jjeim alveg jafnar, varba sektum eba fang-

elsi. Opinberri målssokn må sleppa, ef så er ]rvi saxn-

fykkur, sem misgjort er vib.

260. gr. Hver, sem dregur undir sig sviksamlega

nokkub, sem sent er rneb posti og er undir umsjon hans,

skal sæta begningarvinnu allt ab 8 årum.

261. gr. Hver så, sem hefir nokkur svik i framroi,

er hann festir sjer eba hefir fest sjer åbyrgb å tjoni å

sjo eba af eldsvooa eba obru tjoni, skal sæta hegning*

arvinnu allt ab 6 årum eba fangelsi vib vatn og braub

ekki skemur en tvenna 5 daga, hvar svo sem åbyrgbin

er fengin.

262. gr. Ef ab bu manns er tekib til skipta sem

|)rotabu, og hann eptir £ab eba um })ær mundir, er hann

hlaut ab sjå fyrir, ab gjald^rotib vofbi yfir, hefst af

sjerdrægni nokkub j)ab ab, er mibar til j)ess, ab log-

mætar eigur eba krofur biisins ekki renni inn i {)ab,

eba ab komib verbi fram meb rangar kr6fur vib biiib,

eba ef nokkur mabur um J)ab leyti, er sibast var å vikib,

utvegar sjer ny lån i sama tilgangi, J)å varbar J)ab

hegningarvinnu allt ab 6 årum eba fangelsi vib vatn og

braub ekki skemur en tvenna 5 daga.

263. gr. Ef ab nokkur mabur, sem svo er åstatt

fyrir, sem segir i næstu grein å undan, hefst nokkub

|>ab ab, er mibar til ab draga ologlega taura sumra

skuldaheimtumannanna hinum til tjons, en ån J)ess ab

ætla sjålfar ab åbatast å t>vi, t. a. ro. meb t>vi ab selja

muni fyrir of litib andvirbi ab tiltolu, eba meb {>vi ab

nota [)ab, sem hann hefir undir hendi, til J)ess ab borga

sumum skuldaheiratumoununum fremur obrum, eba meb

})vi ab gefa ut skjol, er ættu ab gefa sumum af skulda-

heimtumonnunura rjettindi fram yfir hina Jm er })rota-

buinu er skipt, J)å varbar J)ab fangelsi vib vatn og braub,

eba einfoldu fangelsi efmålsbætur eru, ekki samt skemur

en 1 månub.
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264, gr. Ef ab nokkur mabur, sem er skyldur ab 1869.
hafa verzlunarbækur, og bu hans hefir verib tekib til 25^Juni.

skipta sem J)rotabii, verbur uppvis ab ab hafa falsab

b*kur pessar, komib t>eim undan eba onytt Joær, eba
ført oråbvandlega til i pær, eba låtib i sviksamlegum
U18angi hjå Hba ab færa til i {)ær, [)å varbar [)ab fang-
e lsi vib vatn og braub eba betrunarhusvinnu allt ab

2 årum.

Hafi så, sem orbinn er gjaldJ)rota, synt sig i stor-

tostlegri oreglusemi ab [>vi, hvernig hann hefir haldib
Verzlunarbækur sinar, skal honum refsab i einfoldu fang-
el &i allt ab 6 månubum. ^_

265. gr. Ef ab nokkur mabur, er bu hans er tekib

skipta sem Jwotabii, verbur uppvis ab ab hafabakab
skuldaheimtumonnum sfnuni mikilvægt tjon meb eybslu-

samlegum lifnabi, meb |>vi ab spila um mikib fje, meb
haettulegum fyrirtækjum, sem eru efnahag hans ofvaxin,

e^a meb annari pess konar gålauslegri breytni, pk skal

konum refsab i fangelsi, ef nokkur, sem å skuld ab

hsimta i biiinu, fer fram å J>ab,

Tuttugasti og sjoundi kapituli.

peningafals, um ab skrifa eptir skjolum

eba falsa [>au og um annab fals.

266. gr. Hver, sem byr til eptirmynd danskra

peninga eba sebla |)j6bbankans, skal sæta 2 til 12 ara

hegningarvinnu, og hver, sem falsar £å, 1 til 6 ara

hegningarvinnu.

Glæpurinn er fullkomnabur undir eins og buib er

a& bua til eba falsa peninginn eba sebilinn, po ekki sje

biiib ab låta hann liti.

267. gr. Hver, sem byr til eptirmynd utlendra

Peninga eba utlendra brjefpeninga, skal.sæta hegningar-

vinnu i 1 år og allt ab 8 årum, p6 ekki hafi ått ab

låta [>å uti å Islandi, og hver, sem falsar {)å, skal sæta

hegningarvinnu allt ab 4 årum.
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1869. 268. gr. Eigi nokkur mabur J>ått i peningafalsi,

Juni. sera drygt hefir verib erlendis meb fceim atvikum, ab

"^^^frumkvoblinum ekki verbur refsab i hinu danska riki,

og hlutdeild hans er i J>vi folgin ab koma ut fals-

peningunum å Islandi, skal hann sæta somu refsingu

og hefbi hann sjålfur biiib peningana til.

269. gr. Ef ab nokkur mabur lætur uti peninga,

sera hann veit eba hefir grun um ab sje eptirmyndabir

eba falsabir, en breytni hans verbur samt ekki alitin

hlutdeild i sjålfu peningafalsinu, J)å varbar Jmb betr-

unarhiisvinnu allt ab 2 årum eba fangels], lian* hann

sjålfur haldib, ab peningarnir væru osviknir, [)egar hann

fjekk })å, skal hann sæta fangelsi eba sektum.

270. gr. Hver, sem skrifar ranglega annars manns

nafn undir erfbaskrå, samning, skuldabrjef, framsal,

åvisun, åbyrgb, umbobsbrjef, kvittun eba annab ]pess

konar skjal, sera mibar til ab veita einstokum monnum

rjettindi eba losa J)å
undan skuldbindingum, skal sæta

1 til 8 ara hegningarvinnu; samt må færa hegninguna

nibur i fangelsi vib vatn og braub ekki skemur en tema

5 daga, ef um Htilræbi er ab tefla, eba mjog miklar

målsbætur eru ab obru leyti, einkum ef så, sera mis-

gjorir, hvorki hefir bakab obruni tjon, nje ætlab sjer ab

gjora J)ab.

271. gr. Sje J)ab rikisskuldabrjef, vixlbrjef eba

annab J^ess konar skjal, ætlab til ab ganga manna å

mebal, sem glæpurinn hefir komib fram å, J)å varbar

[)ab 1 til 12 åra hegningarvinnu.

Somu hegningu varbar {mb, ef nokkur mabur å

sama hått ranglega bjr til stjérnarråbs eba yfirvalds

urskurb, domsgjorbir eba nokkurt annab opinbett skjal,

er ætti ab setja skuldbindandi reglu eba gjOra lit um

eitthvab, eba })å hafa lagasonnun i sjer folgna.

272. gr. Skrifi nokkur annars manns nafn rang-

lega undir bænarskrår, vottorb, vegabrjef eba onnur skjol,

sem eptir ebli sinu eru ekki eins mikils varbandi og

skjol {>au, sem getib er um i 270. og 271. grein, \)&
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var6ar |mb fangelsi vib vatn og braub ekki skemur en 1869.
tvenna 5 daga eba hegningarvinnu allt ab 4 årum. 25. Juni.

273. gr. Samt nm færa nibur hegningar J>ær, sem
settar eru i 270.—272. grein, um helming eptir måla-
voxtum, ef ab skjal t>a& er falsao var, hefir ekki verib

sJerlega hættulegt sokum bersynilegra galla, sem å

274. gr. Hver, sem skrifar eptir nafai konung?,

skal sæta hegningarvinnu, ekki samt skemur en i

2 år.

275. gr. Hver, sem ranglega fyllir eybur i skjali,

sem gjort er i nafni annars manns og hann hefir ritab

na& sitt undir en ekki enn [)å ætlazt til ab væri latio

af hendi, eba setur innsigli å [>ab, er J>ess l>arf vib til

l^ss ao skjalib hafi fullt gildi, skal sæta somu hegningu,

ejns og hefbi hann ritab nafn ranglega undir J)ab.

276. gr. Så, sem falsar efni nokkurs skjals, skal

emnig sæta somu hegningu, og ef hann hefbi ritab

ranglega nafn annars manns undir |)ab. Sje folsunin

Svo aubsjeb, ab menn ekki gætu blekkzt af henni nema
af stakri 6varkårni, må færa hegninguna nibur allt til

helminga eptir målavoxtum.

277. gr. Ef mabur ritar undir skjal nofn, er hann

finnur sjålfur upp, eiga vib {>ab åkvarbanir [)ær, sem

settar era um ab rita ranglega nafn annars manns

undir skjal af sama tagi, en l)annig, ab hegningin sje

førb nibur ab tiltolu allt ab helmingi eptir måla-

voxtum.

278. gr. Afbrot J)au, sem um er rætt i 270.—

277. grein, ber ab ålita fullkomnub, undir eins og fals-

arinn hefir notab skjalib eba låtib [)ab frå sjer til J)ess

ao annar mabur noti jmb, ån )3ess ab tillit sje haft til

Nss, hvort nokkur mabur hefir verib svikinn å [>vL

279. gr. Hver, sem i sviksamlegum tilgangi byr

til ranga mæla, kvarba eba vogir eba breytir rjettum

niæluni, kvorbum eba vogum, og eins hver, sem notar
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1869. J)ess konar rong eba folsub åhold til J>ess ab svikja

25. Juni. menn nieb J)eim, skal sæta fangelsi vift vatn og braub

ekki skemur en 5 daga eba betrunarhiisvinnu allt ab

2 årum. Ef ab nrjog miklar sakir eru, og eins ef

glæpurinn er itrekabur, må fryngja hegninguna allt ab

6 åra hegningarvinnu.

Hver, sem notar i atvinnuvegi siuum vogir eba

mæla eba kvarba, sem ekki er loggiltir å rjettan hått,

eba hafa breytzt meb timanum eba af sliti, skal sæta

sektura allt ab 50 rd. i fyrsta skipti, og hærri sektum

eba fangelsi ef optar verbur.

280. gr. S5mu hegningu og sett er i fyrra lib

næstu greinar å undan skal enn fremur hver så sæta,

sem falsar vorur, eba ranglega setur å vorur eba abra

hluti opinberan stimpil eba mark, sem å ab vera sonnun

fyrir J>vi, ab l>ær sje ésviknar eba g6bar, eba me& svikum

kemur {>vi til leibar, ab slikur stimpill eba m6t sje sett

å hluti, sem ekki eru til [)ess fallnir, eba setur heim-

ildarlaust mark eba stimpil annars manns å vorur, sem

eru miklum mun lakari en stimpillinn eba markib meb

sjer ber.

Sje vorur [)ær, sem stimpill eba mark annars manns

hefir verib sett heimildarlaust å, ekki ab neinu marki

lakari, skal beita hegningu [)eirri, sem sett er i seinna

lift 279. greinar, og skal [)ar ab auki ekki hofba inåls-

sokn utaf J>vi, nema så krefjist J)ess, sem orbib hefir

fyrir orjetti meb {)vi. Hegningar-åkvorbun sii, er mi

var nefnd, skal einnig eiga vib um Htils varbandi voru-

falsanir, er koma fyrir i småverzlun, og manni ab eins

hefir verib gjort tftib tjon meb.

281. gr. Hver, sem i sviksamlegum tilgangi flytur,

setur nibur eba tekur burtu markasteina ellegar falsar

nokkurt annab mark, sem lysir takmorkum fasteigna

eba rjettindum, sem ]}Qim fylgja, skal einnig sæta hegn-

ingu eptir fyrra lib 279. greinar.
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Tuttugasti og åttundi kapkuli.

Um brennu.

282. gr. Ef ab mabur leggur eld i hus eba skip,

hvort sem J>ab er hans eign eba annars manns, })egar

8yo er åstatt ab hann hlaut ab sjå, ab monnum var af

W bersynilegur Hfshåski biiinn, eba pab er gjort til

\}Q8s ab stubla til uppreisnar, rans eba annars athæfis,

seni raskar skipulagi mannlegs fjelags, eba til J)ess ab

koma til leibar yfirgripsmikilli eybingu, J>å varbar t>ab

typtunarhusvinnu ekki skemur en 8 år, samt getur

negningin orbib Hflåt, ef nokkur hefir tynzt i elds-

vcbanum. k r-xMa :
/ rid*

%

283. gr. Leggi mabur eld i hus eba skip annars

nianns, J)egar obruvisi er åstatt, })å varbar Joab hegn-

mgarvinnu i 2 år og {)aban af fleiri allt ab 12årum.

Somu hegning skal hver så sæta, sem til J)ess ab

svikjå brunabota åbyrgbina eba i obrum hegningarverbum

tj 'gangi leggur eld i hus eba skip sjålfs sins eba hus

eca skip annars manns ab beibni hans eba meb sam-

bykki hans; J)6 må færa hegninguna nibur J>egar svo

er åstatt, sem mi var sagt, i 1 års hegningarvinnu ef

wålsbætur eru, einkum ef hiisib er afskekkt og enginn

annar byr i Jm.

Til hiisa skal telja ekki ab eins {mu hus, sem menn
biia i eba ab ollu eba nokkru leyti eru ætlub til ibubar,

asamt meb utihiisum [>eim, sem til [)eirra heyra, heldur

einnig kirkjur, mylnur, verksmibjur, forbabiir og 611

onnur hus, sem })ar eru å borb vib.

284. gr. Hafi verib lagbur eldur i skog, momyri,

heibi, akur eba engi, tirabur- eba vibarbyrgbir, korn-

eba heyhlaba, kofa eba byrgi, ellegar abra l)ess konar

hluti,
J)å varbar {mb hegningarvinnu allt ab 8 årum;

8amt må færa hegninguna nibur i fangelsi vib vatn og

hraub, ekki skemur en tvenna 5 daga, ef {mb sem kveikt

hefir verib i, er mjog litils virbi og målsbætur eru ab

obru leyti.

XX. B. 16

1869.

25. Juni.

i
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1869. Hafi veri& svo åstatt, J>egar eldurinn var lagbur h

25. Juni, ab så, sem verkib vann, hlaut ab sjå, ab monnum var

af })vi bersynilegur lifshåski biiinn, eba hafi Jmb gjort

verib til ))ess ab koma til leioar ooru eins tjoni eba

eybingu, og um er rætt i 282. grein, J)å skal beita

hegningar-åkvorbuninni i J>eirri grein.

285. gr. Glæpir {>eir, sem um er rætt i 282.-^

284. grein, eru fullkomnabir, undir eins og kviknab er

i [>eim hlut, sem glæpurinn er folginn i ab leggja eld h

ån J)ess ao J)ab komi til greina, hvort eldurinn hefir

læst sig lit meira eba minna.

286. gr. Hver, sem veldur eldsvooa meb J)vi ab

gæta ekki almennrar varkårni, skal sæta fangelsi, en

J)6 fellur sii refsing niour, ef hann bætir skabann.

Tuttugasti og niundi kapituli.

Um verk, er skipbrot, floo eoa annao mikib

misferli getur hlotizt af.

287. gr. Hver, sem i [)eim tilgangi ao villa far-

menn eoa gjora J)eim skaoa, onytir, tekur burt eoa

skemmir vita, sjåvarljosker eoa annao merki eoa mib>

sem sett er upp farmonnum til leiobeiningar, slekkur

vita eba sjåvarljosker, setur upp villu-merki eba mib*

eoa fyllir uppi eba stiflar rjetta siglingarleib å sj6 eba

1 vatnsfalJi, skal sæta hegningarvinnu ekki skemur en

4 år.

Sje nokkub af J>vi, sem mi var nefnt, ab visu gjo'rt

af åsettu råbi en ekki i tjebum tilgangi, skal så, sem

misgjorir, sæta fangelsi, eba betrunarhiisvinnu allt ab

2 årum ef miklar sakir eru.

288. gr. Ef mabur veldur skipbroti, eba ab skipi

hlekkist å å sjo å annan hått, og svo er åstatt, ab

monnum meb J)vi er stofnab i bersynilegan Mfshåska,

})å varbar t>ab typtunarhusvinnu ekki skemur en 8 ar,

og getur hegningin orbib liflåt, ef nokkur mabur ferst
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af
t>
v i. Verbi J)ab meb obrum atvikum, skal beitahegn- 1869.

,ngarvinnu å vægara stigi. 25. Juni.

289. gr. Hver, sem onytir eba skemmir vatns-
veitustokka eba lætur opib syki, flobgarb eba flobgåttar-
stlflu eba annab })ess konar vatnsvirki me& })eim huga
a& Weypa vatnsflobi yfir, skal sæta hegningarvinnu allt

a ^ 8 årum, samt må hegningin verba ^yngri, ef mikill
skabi hlyzt af J)vi, og jafnvel liflåt, ef nokkur mabur
ferst af j>yié

Sje J)ab gjort meb åsettu råbi en ekki i J)eim til—

£angi ab hleypa vatnsflobi yfir, J)å varbar J)ab fangelsi*
e&a betrunarhiisvinnu allt ab 2 årum ef miklar sakir eru.

290. gr. Hver så, sem af åsettu råbi skemmir jårn-
braut, flutningstilfærurnar eba hin onnur tæki brautar-
,Quar, leggur eitthvab eba fleygir einhverju å brautina,

førir jårnsporin ur skorbum, hermir eptir bendingunum,
kemur gufuvognum eba obrum brautarvognum heimildar-
'aust a stab, eba hefst nokkub annab ab, er gæti stofnab

^^tningnum å brautinni" i håska, skal sæta hegningar-
VlDnu allt ab 8 årum ; samt må hegningin verba |)yngri,

ef
mikill skabi hlyzt af J>yi, og jafnvel liflåt ef nokkur

ma*»r bibur bana.

Ef ab athofn hans var svo vaxin, ab hiin gat ekki
st°fnab flutniugnum i neinn verulegan håska, eba ef

^la niå, ab }mb J)6 hafi verib fjærri hyggju hans og
afornii,

j)^ 8|, aj hann sæta fangelsi eba betrunarhus-
vmnu allt ab 1 åri ef mjog miklar sakir eru, ef
a^ engin onnur hegningar-åkvorbun leggur vib [)yngri

refsingu.

291. gr. Hafist nokkur mabur af gåleysi nokkub

^ ab, sem um er rætt i 287.—290. grein, fra varbar

fangelsi eba sektum.

^92. gr. Hafi nokkur mabur eitrub eba onnur
ifcttuleg

efoi i vorur, sem ætlabar eru til solu eba til

Pess ab abrir notir }>ær, frannig ab heilbrigbi manni sje

Paraf hætta biiin, frå varbar {mb fangelsi, eba betrunar-
8vumu ef miklar sakir eru, einkum ef ab nokkur

16*
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1869. hefir be&i& tjon af J)vi ellegar jafnvel låtizt, nema a&

25. Juni. J)yngri hegning liggi vi& eptir einhverri annari hegningar-
—"~v"*to"~

åkvor&un.

Somu refsingu skal hver så sæta, sem hefir vorur

å bo&stolum, er hann veit ab [)ess konar efni hafa veri&

hof& i å tje&an hått.

Ver&i slikt af gåleysi, [)å varfear {)a& sektum.

293. gr. Hver, sem veldur næmum sjiikdomi ellegar

[)vi, ab hann dreifist lit, me& ])vi a& brjota å moti laga-

åkvor&unum, sem settar eru, e&a varii&arreglum, sem

yfirvoldin hafå skipab fyrir ura til J)ess a& afstyra

næmum sjiikdomum e&a litbrei&slu J)eirra, skal sæta

fangelsi e&a betrunarhiisvinnu allt a& 2 årum, efmiklar

sakir eru.

294. gr. Ver&i nokkur maour uppvis ab ab dreifa

ut af åsettu rå&i næmum sjiikdomi i hiisdyrum, {)å var&af

[)a& hegningarvinnu allt ab 8 årum.

Hver, sem brytur å moti lagaåkvor&unum [)eim>

sem settar eru, e&a varii&arreglum |)eim, sem yfirvoldin

hafa skipa& fyrir um til l>ess ab afstyra litbrei&slu næms

sjiikdéms i hiisdyrum, og nie& {>v{ gefur tilefni til, a&

slikur sjiikdomur dreifist lit, skal sæta fangelsi e&a sektum

ekki minni en 20 rd.

295. gr. Hver, sem af åsettu rå&i tekur burtu,

ouytir e&a skemmir brfr, ferjur, brunna, vatnsveitu-

stokka, landfestar e&a merki, handriB e&a anna&, sem

sett er til {>ess a& afstyra e&a vara vi&hættu å vegi, gotu

e&a o&rum stab, J)ar sem allir mega koma, skal sæta

fangelsi e&a sektum.

Jmtugasti kapkuli.

Um })a&, er menn onyta e&a skemma eigur

annara og um i 1 1 a meofero å skepnum.

296. gr. Hver, sem af åsettu rå&i tekur burtu»

onytir e&a skemmir opinber minnismerki e&a hluti, sem

ætla&ir eru til almennings nota, t. a. m. gré&ursett trj e »

*
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girbingar, Ijosker til ab lysa a strætam eba vegum, 1869.

leibarvisa, vorbur eba milustikur, skal sæta sektura eba 25. Juni.

fangelsi.
—

—

297. gr. Hver, sem af åsettu råbi annabhvort

skemmir rafsegutyråb eba tæki })au, sem til hans heyra,

ellegar gjorir nokkub [)ab, er stobvar eba veikir straum
rafsegulraagnsins eba tålmar notkun tilfæringanna, skal

s&ta fangelsi, eba sektura ef målsbætur eru, ekki samt
ininni en 25 rd., neraa ab verkib sje svo vaxib, ab

tyngri refsing liggi vib l)vi.

Verbi J)ab af gåleysi, varbar [)ab sektum allt ab .

^0 rd. eba einfoldu fangelsi allt ab 1 manubi. Samt
getur refsingin fallib nibur, ef ab så, sem i hlut å,

s&nistundis skyrir næsta logreglustjora, eba einhverjum
af embættismonnum [)eim eba tøonum, sem skipabir

eru til umsjonar vegum eba hrabfrjettum, fra hvernig

farib hafi.

298. gr. Ef ab nokkur mabur annars af asettu råbi

°&ytir eba skemmir eigur annars manns, skal hann sæta
Sektum eba fangelsi, ef ab breytni hans ekki å undir

abra l>yngn hegningar-åkvorbun. Opinbera målssokn
skal

J)vi ab eins hofba, ab almennum fribi hafi verib

raskab eba brotib a moti åkvorbunum nm logreglu.

299. gr. Hver, sem verbur brotlegur i Jorælslegri

mis{)yrmingu eba annari grimdarfullri og miskunnar-

tausri mebferb å skepnum einkum hiisdyrum, skal sæta
sektum allt ab 100 rd. eba einfoldu fangelsi allt ab 4

tøanubum.^' *

Jmtugasti og fyrsti kapituli.

Um målssokn utaf misgjorningum, varnar-

naubung, skababætur o. fl.

300. gr. Utaf misgjorningum tøeim, sem um er

r&tt i logum dessum, skal hofba opinbera målssokn,

Qema obruvisi sje sjerstaklega fyrir mælt.
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1869. Hafi verib drygb yfirsjon, sera ekki liggur vib l>yngri

25. Juni. refsing en sektir eptir J>vi sera fyrir er raælt i logutn

J)essum, skal samt amtmanni [>eim, sem i hlut å, heimilt

ab låta målss6kn nibur falla, ef ab så, sem misgjorir,

bibur fram og greibir fjesekt, sem er innan takmarka

sektar J^eirrar, er logb er vib yflrsjoninni i logunum, og

amtmanni finnst hæfileg eptir målavoxtum, og hann f)ar

å ofan geldur kostnao J)ann, sem å kann ab hafa fallit

utaf rannsokninni.

301. gr. Ef nokkur heitist vib annan raann, eba

hotar honum brennu eba oorum 6f6rum, \)& eiga yfir-

voldin, ef ab heitingin eoa hotunin ekki å undir neina

af hegningar-åkvoroununura i logum [)essum, og ef sa

krefst J)ess, sem i hlut å, ao hlutast um ao åkvebib sje

meb d6ms-urskuroi, hvort heitingarmaourinn å ao setja

veo utaf J)vi, og ef svo er, [)å hversu mikib, eoa, ef

hann ekki gjorir [mo, hvort ab eigi ab setja hann i

gæziuvarbhald å opinberan kostnab. Hafi mabur verib

dæradur å {>enna hått til ab setja veb, og hann ålitur

seinna, ab nu eigi ab leysa sig undan [)vi, af [)vi ab

raålavextir sje orbnir abrir, å ab hofba aptur opinbera

målss6kn og sami domstolinn ab skera ur J>vi, nenia

ab så, sera heitzt var vib, lysi l>vi yfir fyrir foeta, ab

hann sje J>vi sam^ykkur, ab vebsetningin sje gefin upp«

302. gr. Hver, sem verbur brotlegur i glæp, er

skyldur ab gjalda J>eim, sem bibur tjon, skababætur.

303. gr. Så, sem veitir obrum manni Hkamlega

meibing af åsettu råbi eba af J)vi ab hann gætir ekki til-

hlybilegrar varkårni, er ekki ab eins skyldur ab bæta

honum upp lækningarkostnab og atvinnumissi, heldar

må dæma hann frar å ofan til ab gjalda })eim, sem

fyrir skabanum varb, J)6knun, er tiltekin sje i dominum,

bæbi fyrir J)jåningar J)ær, sem hann hefir tekib lit, og

fyrir éhægindi J>au, lyti og oprybi, er leiba kunna af

skaba J)eim, sem hann hefir bebib.

304. gr. Somuleibis må, ef [>ess er krafizt, dænia

fann, sem veldur dauba annars manns å [>ann hått, ab
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tonum ver&ur gefia sok å l>vi, til a& gjalda manni e&a 1869.

konu hins dåna e&a bornum hans bætur fyrir missi t>ess, 25. Juni.

8em atti af) standa straum af t)eim, og skal åkve&a i

b&turnar anna&hvort tiltekna upphæb eitt skipti fyrir

^'1 e&a framfærslutillag, er haldist ura tiltekinn tima.

305. gr. Å sama hått må eptir atvikum dæma
l)ann > sem hefir meitt æru annars tnanns e&a or&i&

brotlegur
i misgjorningum [>eim, sem ura er rætt i

167— 17g, gr smbr. 177. gr. i 16. kap. laga t)essara,

W a& gjalda [>eira, sem misgjort er vi&, hæfilega J)6knun

%rir, a& hann me& J)vi hefir fari& me& e&a raska& sto&u

hans e&a hogum.

306. gr. Hver; sem hefir ofbeldi i frammi vi&

f°reldra sina e&a ættingja i beinan ættlegg upp å vi&,

hefir fyrirgjort arftokurjetti sinum eptir l)ann, er hann
a l>ann hått hefir misgjort vi&, nema så, sem i hlut å,

lysi ygr j)e im skylausum vilja sinum, a& erf&irnar engu
a& si&ur skuli standa ohagga&ar.

Ver&i nokkur uppvis a& \}vi a& hafa or&i& brotlegur
v,& tessa ættingja sina i st6rm6tgjor&um Jjeim, sem um
er rætt i 217. og 218. gr. i 21. kap. Iaga J)essara, J)å

skal somulei&is, ef gjor& er riettarkrafa um [>a&, dæma
hann til a& hafa fyrirgjort arftokurjetti sinum eptir

taon sem hann misgjor&i vi&.

1 bå&um J)essum tilfellum må samt rae& testament-
ers a& ollu e&a nokkru leyti veita freim, sem misgjor&i,

aPtur arftokurjett [)ann, sem hann hefir fyrirgjort.

Jmtugasti og annar kapituli.

^tø t>a&, hvenær log l>essi ver&i gild, um
rJettarskiptin og [>a&, hverjar eldri åkvar&-

anir sje ur logum numdar.

307. gr. Log t>essi o&last gildi 1. ågustmån. 1870.

tangaS til a& bui& er a& koma upp hegningarhusi å

Islandi og fangelsum |)eim, sem me& J)urfa, skal
J)6 i

Nm tilfellum, t>ar sem login setja anna&hvort hegn-
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1869. ingarvinnu i 2 år eba skemur ebur fangelsishegningu*

25. Juni. hybing og sektir koma i |^ess stab samkvæmt [)vi seiw

fyrir er mælt i tilskipun 24. janiiarmåa. 1838 4. og 5-

grein, en aptur skal hegningarvinna lengri tima en 2

år littekin i hegningarhiisunum i Danmorku eins og nb

undanfornu. Til hins sama tima skal ekki beita åkvorb-

ununum i obrum og f>ribja kafla 31. greinar i logum

J)essura, en jmr å moti skal om borgun sekta epttf

domi og afplånun [)eirra, ef til j)ess kemur, farib epttf

9. grein i tjebri tilskipun. Konungi er åskilinn rjettur

å ab åkveba meb tilskipun, hvenær pessar åkvarbanii'

um stundarsakir skuli falla lir gildi.

308. gr. Ef ab glæpur ab visu hefir verib drygbur

fyrir jmnn tima, sem um er rætt i 307. grein, en ekk»

biiib ab upp kveba ålyktardom i målinu litaf honuU3>

|)å skal kveba å um hegninguna eptir logum [)essum, e *

f ab hun verbur vægari eptir fteiin, en eptir eldri logununi«

309. gr. Ef ab mabur, sem åbur hefir verib dæniduf

i hegningu eptir hinum fyrri logum fyrir glæp, sem ltig^

er vib aukin refsing i logum J>essum, ef hann er itrek-

abur, aptur verbur brotlegur i sama glæp, l>å skal dsetti^

hann i somu refsing, og ef hinn fyrri domurinn heft 1

verib kvebinn upp eptir Jpessum logum.

310. gr. Upp fra J)eim tima., sem nefndur er 1

upphafi 307. greinar, falla J>ær åkvarbanir i donsku

logum Kristjåns konungs V., er mi skal greiua, ur gil^»

ab J)vi leyti sem J)ab ekki åbur er orbib:

ur 1. bok 4. kap. 6. art., 5. kap. 3. art., 8. kap. 7 '

og 8. art., 9. kap. 11. art., 13. kap. 9. og 10. art.,

14. kap. 1. art., 19. kap. 3. og 6. art., 21.

17. art., 23. kap. 1. art., 24. kap. 4.-7., 10-*^

16., 29., 48.— 50. art., 25. kap. 29. art.;

lir 2. bok 10. kap. 4. art., ab J)vi er snertir J)å,
serø

fyrirfara sjålfum sjer;

lir 3. bék 1. kap. 6. art., 10. kap. 4. art., 16. W'
7. art., 9. art. 8. gr. og 16. art. 9. gr., 20. W*
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*r 4. bok 3. kap, 2. art.; 1869.

lir 5. b6k 2. kap. 87. og 89. art,, 3. kap. 11. art., 25. Juni.

7. kap. 15. art., 8. kap. 3. og 4. art., 9. kap,

2. og 5. art.;

" r 6
- bok 1. kap. 1. og 3.— 13. art., 4.-9. kap., 10.

kap. 1. art, 11. kap., 12. kap. 1.— 7., 9. og 10.

art.. 13. kap. 1., 6.-18., 22.—30. art., 14. kap.

1-6. og 8— 19. art., 15. kap. 1.-8., 13.—22.
art,, 16. kap., 17. kap. 3., 12., 20.—30. og 32.—

41. art., 18. kap., 19. kap. 1.—5. art., 20. kap.

I.— 3. art., 21. og 22. kap.

Enn frem ur hegningar-akvar&anirnar i tøessum art-

ikuluni i donsku logum Kristjåns konungs V.:
1

1- bokar 1. kap. 1., 5. og 6. art., 5. kap. 9. art.,

8. kap. 4., 5. art. og 10. art. ntøurlagifc, 13. kap.

II. og 20. art., 19. kap. 5. og 9. art., 23. kap.

6. art., 24. kap. 9., 35., 43. og 55. art., 26. kap.

1. art.

:

1 2
- bokar 3. kap. 8. art., 5. kap. 20. art,, 9. kap.

26. art., 17. kap. 22. art.;

1 3. bokar 1. kap. 2. art, 4. kap. 6. art., 16. kap.

9. art. 7. gr. og 16. art. 2. gr.

;

1
4. bokar 2. kap. 13. art., 4. kap. 4. og 5. art., 5.

kap. 3. art., 6. kap. 6. art.;

1 5
- bokar 2. kap. 78. art., 3. kap. 34. og 37. art,

8. kap. 12. art., 11. kap. 7. art.;

1 6 - bokar 13. kap. 2. og 3. art., 14. kap. 7. art.,

15. kap. 9., 10. og 12. art., 17. kap. 11. og

15. art.

311. gr. Enn fremur fellur ur gildi fra t>eim tima,

Se
*to uefndur er i upphafi 307. greinar, t>afc sera nu skal

greina af lagaåkvorfcunum, sem eru yngri en donsku
l5
g Kristjans konungs V., og ekki eru å&ur ur logum

tilsk. 4. marzm. 1690 um hegningu tøofa og 6tnirra

tøona;
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1869. tilsk. 6. febr. 1694 um ab aptra og afstyra oskunda

25. Juni. og manndråpi;

— 31. ågiistm. 1695 um vitnisburbi og åbyrgb fyrir

hjonabandi;

— 21. sept. 1695 um J)å,
sem låta menu handtekna

fyrir mor?) eba manndråp sleppa lir varbhaldi;

— 16. okt. 1697 um refsingu a storum morbingjum;

bann 23. okt. 1700 gegn J^vi ab gefa gjafir og taka

vib {>eim;

tilsk. 21. marzm. 1705 um mebferb å strondubum

skipum og fjårraunum 2. gr.;

opib brjef 21. malm. 1726 ura danska [)egna, sem eru

i utlendri hertøonustu;

tilsk. 23. des. 1735 um temere litigantes m. fl. 4. og

5. gr ;

— 9. ågiistm. 1737 um aftoku og greptrun saka-

manna;

— 27. jan. 1738 um [)yngri refsingu å storum morb-

ingjum;

— 17. marzm. 1741 um einvigis-bob og holmgongur;

— 9. julira. 1745 um kennara, sem barna stiilkur,

er l>eir kenna;

— 2. sept. 1745 um legorb, framin af ofermdum

eba iueb J>eim;

— 7. febr. 1749 er skyrir nåkvæmar ofan nefnda

tilsk. 16. okt. 1697;

— 19. marzm. 1751 um hegning fyrir lauslæti;

— 19. nov. 1751 um hubstrykta menn og bruna-

merkta;

— 1. febr. 1757 um ofnautn brennivins 7. gr.;

— 18. des. 1767 um hegningu sakamanna, sem

deyba abra menn til J)ess ab sæta Hflåti;

— 21. okt. 1791 ura aftoku meb oxi;

— 31. jan. 1794 um {)a&, ab menn ætla ab ovirbing

sje i ab flå skepnur 3. gr.;

optø brjef 15. julim. 1801 um skeramdir å landfesta-

hringum o. fl.;
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°Pio brjef 19. apr. 1805 um utlenda menn, sera dæmdir 1869.

eru i hegningarvinnu; 25. Juni.

re8lugj. 21. nov. 1810 um yfirsetukonur 41. gr.;

tøsk. 12. jiinim. 1816 um hegningu i fangelsi vib vatn

og braub;

- 11. marzm. 1818 um bandingja, sem koraast tit

lir hegningarbusunum o. fl. 4. og 5. gr.;

9. junim. 1819 um ologlegan libsafnab;

T" 4. ågustm. 1819 um skyldu manna ab bjarga

monnum er synast daubir, o. fl. 4. gr ;

°Pio brjef 6. okt. 1819 um yfirsjonir gegn sottvornum;
n,§k. 15. des. 1820 um bænarskrår og kæruskjol 4.

—

7. gr.,

24. sept. 1824 um bushluta missis hegningu o.fl.

;

20. apr. 1825 um hegniDgu fyrir ranskap a sjo

I. og 2. gr.;

auWekjureglugjoro 10. sept. 1830 82. gr.;

tilsk. 21. des. 1831, II. um aftekning litlegbar-straftsins

ab fråskildu niburlagi 2. greinar og 9. grein.;

4. okt. 1833 um [)au afbrot, er raiba til ab raeiba

annara manna likama og frelsi;

28. des. 1836 um skipstrond 37. gr. IV. nr.;

24. jan. 1838 vibvikjaudi misgjorningamålum a

Islandi 3., 4. og 5. (hinar tvær sibast nefndu

greinir samt ekki fyr, en [>essi log oblaat

fullkomlega lagagildi, smbr. 307. gr.) 6.—

8., 9. (hin sibast nefnda greinin heldur ekki

. fyr en [>essi log oblast fullkomlega laga-

gildi) 10. (samt ab eins ab [m er snertir yfir-

sjonir J)ær, sem um er rætt i [>essum logum)

II. og 12. gr.;

11. apr. 1840 vibvikjandi straffi fyrir tøofnab,

svik o. fl.

;

15. apr. 1840 vibvikjandi straffi fyrir meinsæri ab

14. gr. fra skilinni;

- 26. marzm. 1841 um straff fyrir illvirkisbrennur;

°Pib brjef 24. sept. 1841 um hald å stolnura raunum;
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1869. tilsk. 9. maim. 1855, sem logleibir å fslåndi web

25« Juni. nokkrum breytingum log 3. jan. 1851 ura prent-

frelsi 5.—10. og 12. gr.;

opib brjef 4. jan. 1861, sem logleibir å Islandi nie&

nokkrum breytingum log 30. nov. 1857 åhrser-

andi nåkvæmari åkvaroanir um betrunarhiis-

vinnu

;

tiisk. 15. marzm. 1861 um vegina a Islandi 30. gr.;

opib brjef 29. ågustm. 1832, er logleibir å Islandi log

21. jan. 1857 um hegningu fyrir illa mebferb

a skepnum.

312. gr. Enn fremur falla hegningaråkvarbanirnar

i J)essum logum lir gildi, ab svo miklu leyti sem {>ær erfl

enn gildar: .

tilsk. 21. marzm. 1705 um mebferb å strondubum skipuifl

og fjårmunum 3.—5. og 7. gr.;

— 15. maim. 1705 um afnam ymsra osiba å Islandi

konungsbr. 24. des. 1710 um hlybni vib skipanir konungs;

kammerrjettar tilskipunin 18. marzm. 1720 1. kap. 12.

og 18. gr.; 2. kap. 9. gr. 2. nr.;

opib brjef 6. febr. 1722 um vin- og veitingahiis

;

tilsk. 5. marzm. 1734 um bornun og heimting hjona-

bands litaf henni 7. gr.;

— 26. febr. 1839 um hegningu otrurra reikninga-

manna;
s
lfjt4i^ ^

— 21. jiilim. 1739 um hina kouunglegu embættis-

menn 1. gr.;

hæztarjettar-reglugjorb 7. des. 1771 13. gr.

;

opib brjef 7. marzm. 1787 um islenzka sjopassa 7. gr*

ab {)vi er snertir hegninguna fyrir ab låta hjå-

Hba ab segja fra yfirsjonum J)eira, sem J)ar er

um rætt;

tilsk. 30. jan. 1793 um skattheimtu og reikninga o. fl.

i Danmorku 9., 20. og 32. gr.;

— 3. junim. 1796 um rjettarfarib 26. gr.;
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opio brjef 27. maira. 1808 um skyrslur um uppkoinu 1869.

næmra sjiikdoma 1. og 5. gr. ; 25. Juni

tlIsk. 7. nov. 1809 um latinuskolana 69. gr.;

^ 27. marzra. 1831 um hafnsogumenn 31. gr. 2. og

3. målsgrein;

21. des. 1831 V. er nåkvæmar åkve&ur um d. 1.

6.—13.-3.
'

313. gr. Loks fellur ur gildi fra J)eim tima, sem
uefndur er i upphafi 307. greinar, allt t>a& sem annars
kann ao koma i baga vift efni J)essara laga i J)eim logum

°§ tilskipunum, sem hingafc til hafa verio gild.

Eptir J)essu eiga allir hlutaoeigendur sjer J)egnlega
a° heg&a. — Gefifc i Vorum konunglega aosetursstafc

Kaupmannahofo, 25. dag junimånabar 1869.

Almindelig Straffelov for Island.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efterat Vi
have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning
0ver et samme forelagt Udkast til Almindelig Straffelov

for Island, byde og befale Vi som folger:

Forste Kapitel.

Indledende Bestemmelser.

§ 1. Ingen kan straffes efter denne Lov, med-

mindre han har gjort sig skyldig i et Forhold, der gaar
lu <l under en af de i Loven givne Straffebestemmelser,

eUer ganske maa sættes ved Siden af en i samme som

Forbrydelse betegnet Handling.

§ 2. Loven er anvendelig paa alle i Island be-

Saaede strafbare Handlinger uden Hensyn til, hvor

Gjerningsmanden horer hjemme.

§ 3. Forbrydelser, der begaas ombord i Far-

cer, som ere hjemmehorende i Island, blive ligeledes

at straffe efter nærværende Lov, forsaavidt Fartojet

Jkke befinder sig paa et under en anden Straffelovgiv-

Gln§ horende Soterritorium.

/.
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1869. § 4. Dersom nogen i Island hjemmehørende Ufl-

25. Juni. dersaat for at omgaa en der gjældende Forbudslov

udenfor Landets Grændser iværksætter den ved Loven

under Straf forbudne Handling, skal han anses, som

om han havde begaaet den i Landet selv.

§ 5« Det er ligeledes en Overtrædelse af Islands

Straffelove, naar en der hjemmehørende Undersaat i

Udlandet forbryder sig mod den danske Stat ved For*

ræderi eller Majestætsforbrydelse, eftergjor eller forfalsker

danske Penge, fornærmer nogen i fremmed Stat ansat

dansk Embedsmand i hans Embede, eller i andre Maader

forbryder sig mod det undersaatlige Troskabs- og Ly*

dighedsforhold.

Det Samme gjælder og, naar en i Island ansat

Embedsmand udenfor Landet begaar en Embedsfor*

brydelse, saa og naar nogen i Island hjemmehørende

Undersaat ved Svig i Udforeisen af et betroet Hverv

eller paa anden efter denne Lov strafbar Maade under

sit Ophold i Udlandet krænker nogen mod en i Island

sig opholdende Person paadragen Forpligtelse.

§ 6. Naar iovrigt nogen i Island hjemmehorende

Undersaat i fremmed Stat har begaaet en Forbrydelse,

skal Stiftamtmanden over Island være bemyndiget til

at lade ham tiltale sammesteds, og den Skyldige bliver

da at domme efter denne Lov.

§ 7. Tiltales Nogen i Island for en Forbrydelse,

og det oplyses, at han for samme har været straffet i

fremmed Stat, ville Domstolene have at tage Hensyn

til den ham i Udlandet overgaaede Straf og ere efter

Omstændighederne berettigede til at nedsætte Straffen

under den lovbestemte eller endog til ganske at lade

samme bortfalde.

§ 8. Har en Person gjort sig skyldig i Forbry-

delser baade i Island og i Kongeriget Danmark, og

han under samme Sag i forstnævnte Land tiltales for

alle de af ham saaledes begaaede Forbrydelser, bliver
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Straffen for dem under Et at bestemme efter de i Is- 1869.
land gjældende Love. 25. Juni.

Disse blive ligeledes at anvende, naar en Person,
^er opholder sig i Island, har i Kongeriget begaaet en
strafbar Handling, men ikke i den Anledning kan heftes

°g oversendes til Gjerningsstedet og han derfor tiltales

)
^ and ifolge Begjæring af vedkommende Myndighed

1 Kongeriget eller, forsaavidt Forseelsen efter islandsk
^ovgivning er overladt til privat Forfolgning, sagsoges
ved sit Værnething i Island af den Fornærmede.

§ 9. Med Hensyn til fremmede Magters Gesandt-
skaber, fremmede Krigsskibe og Troppeafdelinger samt
^ e af fremmede i Island ansatte Embedsmænd begaaede

^bedsforbrydelser komme Folkerettens almindelige
Re§'er til Anvendelse.

Andet Kapitel.

Om Straffene.

§ 10. De Straffe, som kunne idommes efter denne
Lov

, ere: Livsstraf, Strafarbeide, Fængsel, Boder og

fortabelse af Embede, Bestilling eller Valgret, samt
for

Mandspersoner mellem 15 og 18 Aar Rottingslag

°8 for Born Ris.

§ 11. Livsstraf fuldbyrdes offentlig med Oxe,
hvorefter den Henrettedes Legeme begraves i Stilhed.

Skulle Flere udstaa Livsstraf, bor Ingen af dem over-
Vaere de Andres Henrettelse.

§ 12. Strafarbeide er enten Tugthusarbeide eller

F
°rbedringshusarbeide.

Tugthusarbeide idommes enten for Livstid elier

Paa visse Aar, ikke under 2 og ikke over 16 Aar;
^orbedringshusarbeide idommes kun paa Tid, ikke under
8 Maaneder og ikke over 6 Aar (jfr. dog §§ 64 og 65).

Begge Arter af Strafarbeide blive, forsaavidt Straffe-

tiden er den samme, at anse som svarende til hin-

anden.
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1869. § 13. I Tilfælde, hvor den for en Forbrydelse

25. Juni. bestemte Straf skal nedsættes i et vist Forhold, bliver

tø~~^^
"Livsstraf at regne lige med 24 Aars og livsvarigt Straf-

arbeide lige med 18 Aars Strafarbeide.

§ 14. Strafarbeide udholdes i den dertil indret-

tede Strafanstalt overensstemmende med de om denne

givne Forskrifter.

Ordentligvis ville Personer, der dommes til For-

bedringshusarbeide, have at udstaa Straffen ved Arbeide

i Enkeltcelle og ved Ophold i samme Dag og Nat med

en saadan Forkortelse af Straffetiden, at denne, naar

Nogen er domt til 8 Maaneders Arbeide, nedsættes til

6 Maaneder, og naar Nogen er domt til Arbeide i

længere Tid, nedsættes med en Trediedel for de forste

3 Aar og med Halvdelen for den paafolgende Tid.

Dog skal Bestyrelsen for Strafanstalten med Stiftamt-

mandens Billigelse være bemyndiget til at bestemme,

at en til Forbedringshusarbeide domt Person skal ud-

staa Straffen i det Hele eller for en Del i Overens-

stemmelse med de om Tugthusarbeide gjældende Regler

uden Forkortelse i Straffetiden, naar Cellefængsels-

straffen af særegne Grunde anses som skadelig for ham

eller iovrigt som uhensigtsmæssig. Hensættes den Paa-

gjældende ikkun i en Del af den ham idomte Straffe^

tid til Arbeide i Enkeltcelle, indtræder Forkortelse af

Straffetiden kun i Forhold til den Tid, hvori han uaf-

brudt har hensiddet i Enkeltcelle i 60 Dage eller der-

over, og beregnes særskilt for hvert sammenhængende

Tidsrum, hvori dette har været Tilfældet, overens-

stemmende med ovenstaaende Regel. Den Tid, hvori

Nogen har været hensat i Enkeltcelle som disciplinser

Straf for Forseelser, begaaede i Strafanstalten, kom-

mer ikke i Betragtning til Nedsættelse i Straffetiden.

§ 15. Hvor en Straffebestemmelse giver Dom-

stolene Valget imellem Tugthusarbeide og Forbedrings*

husarbeide, bor den sidste Straf anvendes, naar det

ifolge den Skyldiges Alder, foregaaende Levnet og den
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af ham forovede Forbrydelses Beskaffenhed findes an- 1869.
tageligt, at Ensomhed og Afsondringen fra andre Straf- 25. Juni

fanger vil kunne have en gavnlig Indflydelse paa ham,
hvorimod Tugthusstraf bliver at idomme de ældre eller

mere forhærdede Forbrydere og navnlig dem, der tid-

hgere have været straffede med saadan Straf eller med
fleraarigt eller gjentaget Forbedringshusarbeide.

§ 16. Skal Nogen uden Afbrydelse udstaa flere

ham ved forskjellige Domme ikjendte Straffe af For-

hedringshusarbeide, blive disse med Hensyn til Straffe-

tidens Forkortelse ved Straffens Udstaaelse i Enkelt-
celle at betragte som en Enhed. Længere end 3V2
A-ar maa i Reglen Ingen hensættes i Cellefængsel, og
bliver saaledes den Del af den samlede Straffetid, der
0verskrider 6 Aar, at udstaa uden Forkortelse i Over-

ensstemmelse med de om Tugthusarbeide gjældende

hegler. Dog kan Bestyrelsen for Strafanstalten med
Stiftamtmandens Billigelse, naar den Paagjældende on-
sker Saadant, og det ved Lægeerklæring oplyses, at

Hensyn til hans Helbred ikke derfor er til Hinder, til-

'ade, at han ogsaa udstaar den tilbageværende Del af

Straffen i Enkeltcelle med Straffetidens Forkortelse til

det Halve.

§ 17. Naar en Udlænding, der ikke de 5 sidste

^ar har havt stadigt Ophold i den danske Stat, har

gjort sig skyldig til Strafarbeide, bliver han tillige at

^mme til efter udstaaet Straffetid at bringes ud af Riget.

^et samme skal efter Omstændighederne, og navnlig

efter Beskaffenheden af den begaaede Forbrydelse, kunne
fin <ie Sted, naar den Paagjældende findes at have gjort

si
8 skyldig til Straf af Fængsel paa Vand og Brod,

°8 han tidligere, i eller udenfor Island, er straffet for

F°rbrydelser.

Udlændinge, som, efter at være ifolge Dom udviste

af den danske Stat, uden Tilladelse antræffes i Island,

st *'affes med Fængsel eller med Forbedringshusarbeide

XX. b. 17
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1869. indtil 1 Aar, hvorefter de igjen blive at udvise af

25. Juni. Riget.
-^^^^

Yed Udvisningen bliver den Paagjældende til Rets*

protokollen at advare om Virkningerne af hans ulovlige

Tilbagevenden.

§ 18. Som Fængselsstraffe anvendes:

simpelt Fængsel,

Fængsel paa sædvanlig Faugekost,

Fængsel paa Vand og Brod,

Statsfængsel.

Al Fængselsstraf udstaas i offentligt Fængsel over-

ensstemmende med Forskrifterne om Arrestvæsenet.

§ 19. Simpelt Fængsel tilkjendes ikke i kortere

Tid end 2 Dage og ikke i længere Tid end 2 Aar

(jfr. dog § 64). Den Fængslede er i dette Tilfælde

ikke indskrænket til sædvanlig Fangekost.

§ 20* Fængsel paa sædvanlig Fangekost tilkjendes

ikke under 2 Dage og ikke over 6 Maaneder. Den

Fængslede er i dette Tilfælde indskrænket til den Kost,

han overensstemmende med Forskrifterne om Arrest-

væsenet erholder.

§ 21. Fængsel paa Vand og Brod tilkjendes ikke

under 2 Dage og ikke over 30 Dage. Den Fængslede

maa ikke nyde Andet end Vand og Brod og dertil

Salt. Brugen af Rogtobak tilstedes ikke.

§ 22. Personer under 18 Aar maa ei hendommes

i Fængsel paa Vand og Brod, men straffes i Stedet

derfor, forsaavidt de ere under 15 Aar, med simpelt

Fængsel, ikke over 60 Dage, eller med Ris, og, for-

saavidt de ere imellem 15 og 18 Aar, enten med

Fængsel paa sædvanlig Fangekost i dobbelt saa lang

Tid eller med Rottingslag.

§ 23. Er Nogen domt til Fængsel paa Vand og

Brod i 5 Dage eller kortere Tid, bor Straffen fuld-

byrdes uden Afbrydelse, men hvor Straffetiden er 2

eller flere Gange 5 Dage, gives der 2 Dages Mellem-

frist efter den femte og tiende, 3 Dages Mellemfrist
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efter den femtende og den tyvende og 4 Dages Mellem- 1869.
frist efter den femogtyvende Dag. Er Straffetiden 6 25. Juni.

Da ge, bor Straffen efter de 3 Dages Forlob afbrydes'

* Dag, men hvor den er 7, 8 elier 12 Dage, faar den

Skyldige, efter i 4 Dage at have udstaaet samme, den
femta Dag fri.

Mellemfristerne kunne dog efter den Domfældtes
Onske, og naar Lægen finder, at hans Sundhed ikke

derved udsættes for Fare, forkortes, eller, hvor Straffe-

tiden ej er over 8 Dage, aldeles bortfalde; saa kunne
de og, naar Straffetiden er 3 eller flere Gange 5 Dage,

efter den Domfældtes Begjæring, hvis Lægen tinder, at

dertil er Grund, forlænges indtil 5 Dage.

I de Dage, hvori Straffen afbrydes, holdes den

Paagjældende i Varetægtsfængsel, medmindre der haves

Sikkerhed for hans Tilstedeblivelse, da han i saa Fald
s*ttes paa fri Fod.

§ 24. Personer, der paa den Tid, Straffens Fuld-

byrdelse begynder, ere over 60 Aar, skulle istedetfo r
1 Fængsel paa Vand og Brod hensættes i Fængsel paa
s$dvanlig Fangekost i firdobbelt saa lang Tid som den,

hvori de skulde have udstaaet hin Straf. Dog hvis de

selv foretrække at underkaste sig den dem idomte Straf

af Fængsel paa Vand og Brod, skal dette være dem

^Hadt, naar Lægen finder, at deres Sundhed ikke der-

ved udsættes for Fare.

Ogsaa i andre Tilfælde, hvor Nogen efter sin sær-

egne Legemsbeskaffenhed enten aldeles ikke kan udholde

Straf af Fængsel paa Vand og Brod eller dog ikke i

den hele Tid, bliver Straffen at forvandle til Fængsel

Paa sædvanlig Faugekost i firdobbelt saa lang Tid,

hvilket ligeledes finder Anvendelse paa Fruentimmer,

der ere frugtsommelige eller give Die, dog at disse i

Tillæg til den sædvanlige Forpleining erholde det Halve

af samme saavel i Brod som i Penge.

§ 25« Skal Nogen paa samme Tid formedelst flere

ham overgaaede Domme udstaa Fængsel paa Vand og

17*
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1869. Brod i længere Tid end 30 Dage, hensættes han for

25. Juni. den ovrige Tid i Fængsel paa sædvanlig Fangekost
-

"~"~"^~"efter det i § 26 bestemte Forhold.

Naar Nogen, der har hensiddet i Fængsel paa Vand

og Brod, kort efter ifolge en ny Dom skal hensættes

i lige Fængsel, bor Lægens Erklæring indhentes, oifl

Straffen strax eller forst efter et vist Mellemrum kao

bringes til Anvendelse paa ham. Erklærer Lægen, at

den Paagjældende forst efter længere Tids Forlob kan

udstaa ny Straf af Fængsel paa Vand og Brod, bliver

Straffen at forandre til Fængsel paa sædvanlig Fange-

kost.

§ 26. Naar der i denne Lov forekommer Straf

af Fængsel uden næimere Betegnelse, have Domstolene

Valget imellem de i §§ 19—25 omhandlede Arter af

denne Straf. Er en Bestemmelse tilfojet om den laveste

Grad, hvori Straf af simpelt Fængsel kan anvendes,

gjælder en tilsvarende Begrændsning med Hensyn til

de andre Arter af Fængselsstraf.

Til 1 Dags Fængsel paa Vand og Brod svarer 4

Dages Fængsel paa sædvanlig Fangekost og 6 Dages

simpelt Fængsel.

§ 27. Ved Anvendelsen af Fængselsstraf forstaas

ved en Dag et Dogn eller 24 Timer og ved en Maaned

en Kalendermaaned. Det bliver derhos at iagttage, at

Losladelsen af Fængslet sker til en til Indsættelsen

svarende Tid.

§ 28. Statsfængsel er enten paa en vis Tid, ikke

under 6 Maaneder og ikke over 10 Aar eller for Livs-

tid. Denne Straf udstaas, indtil anderledes bestem-

mes, i Kongeriget efter de der gjældende Regler.

§ 29. Statsfængsel og simpelt Fængsel i lige Tid

anses som svarende til hinanden. 1 Maaneds Straf-

arbeide regnes lige med 5 Dages Fængsel paa Vand

og Brod.

§ 30. Legemlige Straffe ere to Slags: Rotting-

straf og Ris.
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Rottingstraf, som bestaar i Slag af et Spanskror, 1869.
t lh Tomme i Omkreds og ikke længere end IV2 Alen, 25. Juni.

a°vendes paa Mandspersoner mellem 15 og 18 Aar,
forsaavidt de efter indhentet Lægeerklæring maa an-
tages at kunne taale saadan Straf. Slagenes Antal,
^ er ikke maa være under 10 og ikke over 25, be-

stemmes
i Domm en.

Ris tildeles under Fogdens Opsyn Drenge mellem
*0 og 15 Aar og Piger mellem 10 og 12 Aar, og be-

stemmes Slagenes Antal, der ikke maa være under 10

°8 ikke over 25, ligeledes i Dommen. For særdeles

vanartige Bom kan Straffen fastsættes til 2 Gange 25
^ lag Ris, fordelte paa 2 Dage.

Paa Straffanger anvendes de legemlige Straffe,' der

k'ive fastsatte i Loven om Strafanstalten.

§ 31. Boder idommes fra 1 indtil 1000 Rd. og

bifalde den Kasse, som Landets Indtægter iovrigt til-

flyde. Ere Flere medskyldige i det samme Forhold,

hvorfor Brodestraf skal anvendes, idommes Boden hver

***** af dem.

For det Tilfælde, at en Person, hvem en Bode
e*ter nærværende Lov er idomt, ikke faldt betaler

sanime inden den foreskrevne Frist, træder istedetfor

Boden en i Dommen fastsat, efter den Skyldiges per-

s°nlige Forhold og Sagens ovrige Omstændigheder

Qaermere bestemt Straf af simpelt Fængsel, dog ikke

0ver 30 Dages Fængsel for hver 50 Rd.'s Bode. Naar

den Domte fremsætter Begjæring derom for Fogden,

°g hans Helbredstilstand ikke er til Hinder derfor,

bliver det simple Fængsel at forandre til Fængsel paa

Vand og Brod i tilsvarende Tid.

Forsaavidt saadant Fængsel er idomt for kortere

Tid end 12 Dage, kan det dog ikke ombyttes med

Fængsel paa Vand og Brod i kortere Tid end 2 Dogn.

Naar simpelt Fængsel er idomt for længere Tid end

12 Dage i et Dagetal, hvori Tallet 6 ej gaarop, bort-

falder den overskydende Del, forsaavidt den er mindre
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1869. end 3 Dage, men regnes lige med 1 Dags Fængsel paa

25. Juni. Vand og Brod, forsaavidt den udgjor 3 Dage eller

derover.

§ 32. Den Orden, hvori de almindelige Straffe

folge efter hverandre, er: Livsstraf, Strafarbeide, Fæng-

sel paa Vand og Brod, Fængsel paa sædvanlig Fange-

kost, simpelt Fængsel og Boder.

§ 33. Hvor den i Loven foreskrevne Forhojelse

eller Nedsættelse af en Straf ikke kan finde Sted

indenfor de for den paagjældende Strafart fastsatte

Græudser, bliver i forste Tilfælde den nærmest hojere

og i sidste Tilfælde den nærmest lavere Strafart at

anvende (jfr. § 64).

§ 34. Er den, som har gjort sig skyldig i en

Forbrydelse, hvorfor Embeds- eller Bestillings-For-

tabelse er foreskrevet som Straf," paa den Tid, Dom-

men falder, ikke længere i Besiddelse af det Embede

eller den Bestilling, hvori han forbrod sig, bliver han

at straffe med Fængsel, ikke under 3 Maaneders sim-

pelt Fængsel, eller med Forbedringshusarbeide, eller,

hvis han senere har faaet andet Embede eller Bestil-

ling, efter Omstændighederne med Fortabelse af samme«

Skal den i Loven bestemte Straf af Embeds-

eller Bestillings-Fortabelse nedsættes, blive ligeledes

disse Straffe at anse lige med Straf af Fængsel, ik*°

under 3 Maaneders simpelt Fængsel, eller Forbedring5
'

husarbeide.

§ 35. Gjenstande, der .ere frembragte ved en

Forbrydelse eller have været brugte eller bestemte w
dennes Udforelse, kunne, naar det i det Offentlige 8

Interesse findes nodvendigt, ved Dom konfiskeres. Lige
'

ledes kan det ved Dom bestemmes, at det ved en For-

brydelse erhvervede Udbytte, hvorpaa Ingen kan gj^re

retligt Krav, skal være forbrudt.
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Tre die Kapitel.

Om Tilregnelighed, Nodværge og Nøds-
tilfælde.

§ 36. Handlinger, foretagne af Born, som endnu
ke have opuaaet det 10de Aar, straffes ikke. Dog

kan der, naar det findes fornodent, af det Offentlige

tvendes Forbedrings- eller Sikkerhedsmidler mod saa-
dai>ne Born.

§ 37. Den, som efter at have fyldt 10, men
endnu ikke 15 Aar, begaar en Forbrydelse, bliver ikkun
at straffe, naar det efter Forbrydelsens Beskaffenhed,
aas°m naar det er Drab, betydelig Beskadigelse paa
Legeme eller Helbred, Tyveri, Hoveri eller Ildspaa-

•"^ttelse, eller ifolge den Paagjældendes Forstands-

j

1 vikling og Opdragelse maa antages, at han har
Il3dset Handlingens Strafbarhed, og derhos hojere Straf

^

ud Boder eller simpelt Fængsel vilde have ramt ham,
1Vis han havde fyldt det 18de Aar. Straffen for Per-
!*°Der

* den nævnte Alder maa ikke overstige For-
ringshusarbeide i 2 Aar. Hvis iovrist Forholdene

1869.

25. Juni.

bed

°§ Omstændighederne gjore det antageligt, at detpaa-
gJ^Mende Barn ved andre Foranstaltninger kan rettes

S forbedres, skal Stiftamtmanden være bemyndiget til

*l frafalde Paatale, forsaavidt den laveste Grad af

ikl

samme Forbrydelse, begaaet af en Voxen,
ve er hojere end Forbedringshusarbeide.

. § 38. Begaas en Forbrydelse af en Person iniel-

^

m 15 og 18 Aars Alderen, bliver den lovbestemte
raf at nedsætte, efter Omstændighederne indtil det

.

alve
; dog kan for Personer i den nævnte Alder i

tøtet Tilfølde hojere Straf anvendes end Strafarbeide
1
§ Aar.

J § 39. Straffrie ere Handlinger, som foretages af

ersoner, der ere afsindige, eller hvis Forstandsevner
eie enten saa mangelfuldt udviklede eller saa svækkede
S forstyrrede, at de ikke kunne antages at være sig
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1869- Handlingens Strafbarhed bevidst, eller som i Gjernin-

25. Juni. gens Ojeblik manglede deres Bevidsthed.

Forsaavidt der i saadan Anledning anlægges Sag*

kan det i Dommen bestemmes, at der mod den Paa-

gjældende skal træffes Sikkerhedsforanstaltninger, hvilke

dog lgjen ad Ovrighedsvejen kunne ophæves, naar de

efter indhentet Lægeerklæring ikke længer findes nod-

vendige.

§ 40. En ringere Straf end den lovbestemte bliver

at anvende paa Taaber eller andre Personer, der, om

de end ikke mangle al Bevidsthed, dog paa Grund af

særegne Tilstande, som have Indflydelse paa Villiens

Frihed, ikke kunne antages i Gjerningens Ojeblik at

have været i Besiddelse af den Tilregnelighed, der findes

hos voxne og sjælssunde Personer.

§ 41. Handlinger, foretagne af Nodværge, ere

straffrie, naar og forsaavidt de have været nodvendige

for at modstaa eller afværge et paabegyndt eller over-

hængende uretmæssigt Angreb paa egen eller Andens

Person, Ære eller Gods. Dog skal det kun til For-

svar for Liv, Helbred eller Velfærd være tilladt at

anvende saadanne Forsvarsmidler, ved hvilke Angribe-

rens Liv udsættes for ojensynlig Fare.

Har Nogen overskredet Grændserne for det til-

ladte Nodværge, bliver det at afgjore, om Gjerningen

efter Omstændighederne kan tilregnes ham, eller om

den paa Grund af den ved Skræk og Bestyrtelse frem-

kaldte Mangel paa Besindelse ikke kan tilregnes ham

som strafbar. Kan Overskridelsen tilregnes ham, bliver

Lovens almindelige Straf for den Angriberen tilfojede

Skade dog ikke ubetinget at anvende, hvorimod en

mindre efter Overskridelsens Grad lempet Straf kan

idomrnes.

§ 42. Den, som for at redde sig eller Andre fra

en overhængende Fare for Liv eller Helbred bemæg-

tiger sig fremmed Ejendom eller derpaa gjor Skade,
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sk al ikke straffes for denne Handling, forsaavidt ingen 1869.
anden Redningsmaade stod til hans Raadighed. 25. Juni.

§ 43. Ukyndighed om Straffeloven, den urigtige

formening, at den ved Loven forbudne Handling efter

^vittighedens eller Religionens Bud er tilladt eller

end°g befalet, eller omvendt, at en lovbefalet Virk-
s°nihed af samme Grund er utilstedelig, saavelsom

^skaffenheden af Gjerningsmandens Bevæggrund og

Qlemed, udelukker ikke Anvendelse af Straf.

§ 44. Uagtsomme Handlinger straffes ikke uden
U(Jtrykkelig Hjemmel i Straffeloven.

Fjerde Kapitel.

For s og paa Forbrydelser.

§ 45. En Forbrydelse er ikke at anse som fuld-

byrdet, forend Alt det er indtraadt, som ifolge Loven
udkræves til samme, om end Gjerningsmanden har gjort

AIt
* hvad det var hans Hensigt at foretage til Fuld-

fMse af det forbryderiske Forsæt.

§ 46. Den, som foretager nogen Handling, der
Slgter til at fremme eller bevirke Fuldbyrdelsen af en

Forbrydelse, bliver, naar denne ikke er fuldbyrdet, at

straffe for Forsog paa Forbrydelsen.

Straffen bortfalder imidlertid, hvis han af egen fri

"^illie og ikke paa Grund af Hindringer eller andre

Omstændigheder har opgivet sit forbryderiske

*°r$æt og derhos, torsaavidt han allerede havde iværksat

Handlinger, som kunde bevirke Fuldbyrdelsen, har for-

andret denne, eller, forsaavidt han troede at have
Iv^rksat saadanne Handlinger, har truffet Foranstalt-

mnger, som han antog for skikkede til at forhindre

ptoldbyrdelsen.

Udgjore de foretagne Handlinger selvstændige For-

nydelser, indtræder den for disse forskyldte Straf.

§ 47. Naar ikke anderledes med Hensyn til en-

kelte Forbrydelser er bestemt, bliver Forsog paa en
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1869. Forbrydelse at straffe med en forholdsvis mildere Straf

25. Juni. end den, Gjerningsmanden vilde have forskyldt, hvis

Forbrydelsen var bleven fuldbyrdet. Ved Bestemmelsen

af Straffen, der ingensinde inaa overstige tre Fjerde-

dele af den i Loven for Forbrydelsen foreskrevne Straf,

bliver navnlig at tage Hensyn til, om Forsoget mer

eller mindre nærmer sig Forbrydelsens Fuldbyrdelse.

Femte Kapitel.

Om Delagtighed i Forbrydelser.

§ 48. Naar To eller Fiere have deltaget i Ud-

forelsen af en Forbrydelse, bliver Enhver især at strafte

som Gjerningsmand. En forholdsmæssig ringere Straf*

ikke under Halvdelen af den laveste og ikke over tre

Fjerdedele af den hojeste for Forbrydelsen i Loven

bestemte Straf, bliver dog at anvende, naar en Deltager

kun har ydet Hovedmanden en mindre væsentlig Bi-

stand ved Iværksættelsen af dennes Forbrydelse.

§ 49. En lignende mindre Straf kommer til An-

vendelse paa Enhver, som for Udforeisen ved Raad

eller Daad har ydet Gjerningsmanden Bistand til For-

brydelsen. Dog kan en saadan Medhjælpers Straf ned-

sættes til en Trediedel af den ringeste Grad af den

Straf, der i Loven er foreskreven for den af Med-

hjælperen tilsigtede Forbrydelse.

§ 50. Er Forbrydelsen ikke fuldbyrdet, koramé

de i §§ 48 og 49 foreskrevne Regler til Anvendelse

saaledes, at Straffen bestemmes i Forhold til den ved

Forsog paa Forbrydelsen forskyldte Straf.

§ 51. Har Nogen, efter allerede at have ydet

Hjælp til en Forbrydelse, af egen Drift forebygget Ud-

foreisen ved at bevæge Hovedmanden til at opgive den

eller paa anden Maade, bliver han straffri. Har han

forgjæves bestræbt sig for at hindre Forbrydelsen, kan

Straffen nedsættes under den i § 49 foreskrevne

Grændse.
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§ 52. Har Nogen, uden at have gjort sig skyldig 1869.

til hojere Straf efter næste Paragraf, ved Lofter, Op-

Entringer eller andre Forestillinger sogt at virke til

Iva?rksættelsen af en Forbrydelse, t. Ex. ved at be-

styrke et allerede fattet Forsæt eller fraraade dets

Opgivelse, bliver hans Straf at bestemme efter de i

§§ 49—51 givne Regler.

§ 53. Den, der ved Lofter, Trusler eller andre

Forestillinger har bestemt en Anden til at begaa en

Forbrydelse, skal, dersom denne bliver fuldbyrdet,

Raftes, som om han selv var Gjerningsmand. Bliver

Forbrydelsen ikke fuldbyrdet, straffes han, som om

han havde gjort sig skyldig i Forsog paa Forbrydelsen.

En forholdsmæssig mildere Straf indtræder, naar det

ikke er lykkedes Anstifteren at bevæge den Anden til

at beslutte Forbrydelsen.

§ 54. Naar den, som har bestemt en Anden til

at begaa en Forbrydelse, bevæger ham til at opgive

de n, bliver han straffri, og det Samme gjælder, naar

østifteren vel ikke har kunnet bevæge den Anden til

at opgive Iværksættelsen, men dog paa anden Maade

forhindret Forbrydelsen. Har han ikke gjort dette

Sidste, straffes han saaledes, som i § 49 foreskrevet,

do8 at Straffen kan nedsættes, naar han har bestræbt

Sl
g for at forebygge Forbrydelsen.

Den, som har givet en Anden Tilsagn om at iværk-

satte en Forbrydelse, men endnu ikke har foretaget

n°gen dertil sigtende Handling, straffes efter Reglerne

1 § 50, jfr. § 49. Tager han sit Tilsagn tilbage, forend

tan har foretaget nogen til dens Iværksættelse sigtende

Handling, bliver han straffri, naar han forhindrer For-

trydelsen; i modsat Fald kan Straffen nedsættes eller

efter Omstændighederne endog ganske bortfalde.

§ 55. Have To eller Flere i Samraad besluttet

eu Forbrydelses Udforelse ved fælles Bistand (Komplot),

da skulle de, dersom Forbrydelsen er bleven fuldbyrdet

eJler begyndt, Alle straffes som Gjerningsmænd, om de
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1869. endog kun have medvirket til den ved at deltage i

25. Juni. Beslutningen. Er Forbrydelsen ikke kommen til Ud-

forelse, straffes Deltagelsen i Beslutningen som Forsøg

paa Forbrydelsen.

Have samtlige Deltagere af egen Drift oplost Kom"

plottet, forend nogen Forbrydelse er begaaet, ere de

straffrie. Udtræder en enkelt Deltager, bliver han lige-

ledes fri for Straf, dersom han forebygger Forbrydelsen;

i modsat Fald straffes han efter Bestemmelsen i § 49*

dog at Straffen kan nedsættes, naar han har bestræbt

sig for at hindre Forbrydelsen.

§ 58. Den, som, efterat en Forbrydelse er bleven

fuldstændig iværksat, uden noget derom forud udtryk"

kelig eller stiltiende givet Tilsagn har gjort sig med"

skyldig i den ved Handlinger, der gaa ud paa at sikre

Gjerningsmanden den ulovlig erhvervede Fordel, selv

at deltage i denne eller paa anden Maade at fortsætte

den ved Forbrydelsen tilvejebragte retsstridige Tilstand,

belægges med en Straf, der ikke overskrider Halvdelen

af den hojeste og ikke er mindre end Fjerdedelen af

den laveste for Forbrydelsen i Loven foreskrevne Straf.

§ 57. Har den med sin Ægtefælle samlevende

Hustru ved sit Afhængighedsforhold til ham ladet sig

bevæge til med ham at deltage i en Forbrydelse, kan

den almindelige for den udviste Meddelagtighed i Loven

foreskrevne Straf nedsættes, og dersom det maa an"

tages, at hun ved at afslaa hans Begjæring vilde have

udsat sig for Mishandling eller være bleven nodsage*1

til at drage fra ham, kan hun endog efter Omstændig"

hederne forskaanes for al Straf.

Det Samme skal gjælde om Andre, der paa Grund

af deres Afhængighedsforhold til de Personer, i hvis

Hus de leve og have deres Underhold uden derfor at yde

Vederlag, have ladet sig forlede til med dem at del"

tage i en Forbrydelse, saavelsom Born under 15 A&r *

der af ældre Personer, som ifolge deres Forhold til

dem maa antages at have en særegen Indflydelse over
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deN, ere blevne bevægede til at yde dem Bistand til 1869.

en Forbrydelse. — For den i § 56 omhandlede Med- 25. Juni.

styld i Forbrydelser blive Born under 15 Aar ikke at

straffe.

Sjette Kapitel.

°«i Straffens Udmaaling og Nedsættelse i

visse Tilfælde samt om Forbrydelsens

Gjentagelse.

§ 58. Ved Straffens Udmaaling indenfor de i

denne Lov fastsatte Grændser skal fornemmelig tages

Hensyn dels til Gjerningens storre eller mindre Far-

Nghed med særligt Hensyn til Tid, Sted og Udforelses-

tøaade, Gjenstandens Vigtigbed og Skadens Omfang

°8 Storrelse, dels til den storre eller mindre Styrke

°g Fasthed i Gjerningsmandens Villie, Bevæggrundene

til Handlingen, hans Opdragelse, Alder og foregaaende

vandel, hans særegne Stilling til den Forurettede og

hans efter Gjerningens Udforelse udviste Forhold.

§ 59. Har den Skyldige været underkastet en

langvarig Varetægtsarrest, uden at denne maa tilskrives

hans eget Forhold under Sagen, skal dette ved Straf-

fons Udmaaling komme i Betragtning som en formil-

dende Omstændighed. Befindes hans Forhold kun at

G8ne sig til Straf af en kortere Tids simpelt Fængsel

ell er Fængsel paa sædvanlig Fangekost, kan endog

eft er Domstolenes Bestemmelse den lidte Varetægts-

arrest træde istedetfor Straf.

§ 60. Ved Fastsættelsen af Boders Storrelse

bliver særlig at tage Hensyn til den Skyldiges Formues-

forfatning.

§ 61. Har den Skyldige efter Forbrydelsens Ud-

frelse vist virksom Bestræbelse for at fjerne eller dog

saavidt muligt at formindske de skadelige Folger af

Samnie, skulle Domstolene under iovrigt formildende

Omstændigheder være bemyndigede til at nedsætte
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1869. Straffen under dens lovbestemte laveste Grad, dog ikk^

25. Jnni. under det Halve. Det Samme gjælder, naar Nogen

frivillig har angivet sig selv som skyldig eller med-

skyldig i en Forbrydelse og desangaaende afgivet fuld'

stændig Forklaring.

§ 62. Naar der for Gjentagelsen af en Forbrydelse

er i Loven fastsat en hojere Straf end den i Alminde-

lighed foreskrevne, kan denne hojere Straf dog ikke

idommes Gjerningsmanden, medmindre han for den tid'

ligere Forbrydelse i den danske Stat er kjendt skyldig*

forinden han igjen forbrod sig, og hin Forbrydelse derhos

er forovet, efter at han har opnaaet sit 18de Aar.

Naar der, efter at den tidligere Straf er udstaaet,

er forlobet en Tid af 10 Aar, forend den nye Handling

er begaaet, komme istedetfor Bestemmelserne om Gjen-

tage\se de almindelige Regler om Straffens Udmaaling

i § 58 til Anvendelse.

i

Syvende Kapitel.

Om Sammenstod af Forbrydelser og Straffens

Forandring i visse Tilfælde.

§ 63. Findes Nogen under samme Sag skyldig 1

flere Forbrydelser, bliver Straffen for disse at fastsaatte

under Et, saaledes at de alle medvirke til at bestemme

dens Storrelse; dog bortfalder Sporgsmaalet om yder-

ligere Straf for de ovrige Forbrydelser, naar den storste

af de begaaede Forbrydelser med forer Livsstraf eller

Strafarbeide paa Livstid.

Dersom Forbrydelserne alle staa under den samnie

Straffebestemmelse, kan dennes hojeste Grad ikke over-

skrides; staa de under forskjellige Straffebestemmelser*

bor Straffen ligeledes ordentligvis holde sig indenfor

Grændserne af den Bestemmelse, som hjemler den

storste Straf, men denne kan dog, naar der ved flere

Handlinger er begaaet Forbrydelser af forskjelligt Slag s >

efter Omstændighederne forhojes med indtil det Halve.
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Undtagelsesvis skulle Domstolene, naar den Skyl- 1869.

*e paa samme Tid skal dommes for en storre og for ^ Juni.

en forholdsvis kun ubetydelig Forbrydelse, være be-

myndigede til at anvende endog den ringeste Grad
^ den for hin foreskrevne Straf, naar denne efter Om-
stændighederne

i det Hele raaa anses tilstrækkelig.

§ 64. Naar en Forhojelse af den for den paa-

Sældende Forbrydelse lovbestemte Straf i Medfor af
torrige Paragraf ikke vilde kunne finde Sted uden

Overskridelse af de for de enkelte Strafarter fastsatte
Begrændsninger, bliver Straffen i det Hele at forandre
til en Straf af den nærmest paafolgende strængere Art
efte ** det i Kap. 2 bestemte Forhold.

Den i Kap. 2 § 12 fastsatte Grændse for tids-

istemt Tugthusarbeide skal dog ikke være til Hinder
for i det her omhandlede Tilfælde at idomme saadant

^trafarbeide for en Tid af indtil 24 Åar, ligesom ogsaa

wændsen for simpelt Fængsel kan forhojes til 3 Aar.

§ 65. Oplyses det, efcerat Nogen er domt for en
e" e r flere Forbrydelser, at han da tillige havde begaaet
an dre Forbrydelser, bliver der under en ny Sag at
ld°mme ham en Tillægsstraf svarende til den Straf-

forhojelse, som de saaledes senere oplyste Forbrydelser
Vllde have medfort, hvis de vare blevne inddragne under

^
en ældre Sag. Forsaavidt den Skyldige paa den Tid,

0mmen falder i den nye Sag, endnu ikke har udstaaet
den ham tidligere idomte Straf, og denne bestod i

^rafarbeide, kan saadant idommes ham som Tillægs-
straf

i kortere Tid end den i Kap. 2 § 12 i Alminde-
'Bhed for de forskjellige Arter Strafarbeide foreskrevne
k°rteste Tid.

§ 66. Med Hensyn til de af Straffanger i Straf-

anstalten begaaede Forbrydelser bliver Loven om Straf-

anstalten at anvende, ligesom Straffebestemmelserne i

bemeldte Lov komme til Anvendelse, naar den, som
er dornt til Tugthusarbeide paa Livstid og ikke er be-
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1869. naadet, udenfor Strafanstalten begaar en ny Forbry

25. Juni. delse, for hvilken ikke er bestemt Livsstraf.

Ottende Kapitel.

Om Strafskyldens Forældelse.

§ 67. Dersom det under en Straffesag findes, at

der efter Forbrydelsens Udovelse er forlobet 2 A&r»

inden den blev paatalt ved Retten, eller at Paatale vel

har funden Sted, men at Sagen er bleven afvist og ikke

gjenoptagen inden Udlobet af fornævnte Frist, skal den

forskyldte Straf bortfalde, saafremt den ej vilde blive

hojere end Boder, simpelt Fængsel eller Ris.

Som Folge heraf bor Paatale til Strafs Lidelse

ikke finde Sted, naar 2 Aar ere forlobne efter

oveisen af en Forbrydelse, der staar under en Straffe-

bestemmelse, i hvilken ej hojere Straf end Boder*

simpelt Fængsel eller Ris er foreskreven.

De i denne Paragraf indeholdte Bestemmelser skul!«

dog ikke komme til Anvendelse med Hensyn til ^ c

Forbrydelser, der omhandles i Kapitel 13.

§ 68. Straffen for en Forbrydelse, der ej er under-

given offentlig Paatale eller kun efter den Fornærmedes

Begjæring skal forfolges af det Offentlige, bortfalde 1

ikke blot i Henhold til den i § 67 foreskrevne alminde~

lige Regel, men derhos ogsaa, naar den Forurettede
1

en Tid af 1 Aar, efterat han bevislig er kommen t] '

Kundskab om Gjerningsmanden, undlader at paatal

Forbrydelsen eller at begjære den paatalt. Har deU

Forurettede vel betimelig begyndt Paatalen, men Sagel3

afvises eller hæves, kan han, naar 3 Maaneder el
' e

forlobne efter Sagens Afvisning eller Ophævelse, ik^ e

begynde ny Paatale, dersom fornævnte Frist af 1 A&r

imidlertid er udloben.

§ 69. Forbrydelser, begaaede af Born under

Aar, blive, om end Straffen vilde blive storre end ^
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* § 67 nævnte, ikke at paatale, forsaavidt Saadant ikke 1869.
er sket, inden den Paagjældende opnaaede 18 Aars 25. Juni.

Alderen. Findes det under en Sag, der er anlagt mod
^°gen, efterat han har opnaaet denne Alder, at han
*lar forovet den Forbrydelse, hvorom der er Sporgs-
tøaal, inden han fyldte 15 Aar, bortfalder Straffen.

§ 70. Paatales Forbrydelser, begaaede af unge

Mennesker mellem 15 og 18 Aar, forst efterat den
raagjældende har opnaaet 25 Aars Alderen, bortfalder

forskyldte Straf, naar det under Sagen findes, at

Straffen, hvis Dommen skulde have været afsagt, inden
den Paagjældende havde fyldt sit 18de Aar, ikke vilde

have oversteget Rottingslag eller Fængsel paa sædvanlig
Fangekost. Falder Gjerningen ind under en Straffe

-

^ esteinnielse, som, hvis Dommen skulde afsiges, inden
den Paagjældende fyldte 18 Aars Alderen, vilde ude-
lu^ke hojere Straf end Rottingslag eller Fængsel paa
Uvanlig Fangekost, bor Paatale til Strafs Lidelse
*kke f1D(je gted, dersom den ej er iværksat, for Gjer-
n,ngsinanden fyldte sit 25de Aar.

§ 71. Udenfor de i §§ 67—70 omhandlede Til-

forældes Strafansvaret ikke. Imidlertid skal

^amtmanden over Island være bemyndiget til at
a alde offentlig Paatale af en Forbrydelse, naar der

er
forlobet 10 Aar, siden den blev begaaet. Har der

et saadant Tilfælde været optaget Undersogelsesfor-
0r

> bliver dette som Folge deraf at indsende til be-

meldte Embedsmand, der afgjor, om Tiltale skal finde

a
5 men oplyses det forst under den mod en Mis-

^°kt anlagte Sag, at der er hengaaet 10 Aar efter

orbrydelsens Udovelse, forinden Stævningen blev for-

ædt- sica] Retten om gagen gjore Indberetning til

1 Amtmanden, der bestemmer, om Sagen skal paa-
>ndes. Er der efter Afsigelsen af en Straffedom
ngaaet 10 Aar, kan den kun efter Stiftamtmandens

befaling
fuldbyrdes.

XX. B. * 18

\
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Niende Kapitel.

Forbrydelser ni od Statens udvortes Sikkerhed

og Selvstændighed.

§ 72. Naar Nogen, i den Hensigt at bringe den

danske Stat eller nogen Del deraf under fremmed Herre'

domme, eller at losrive nogen Del af samme fra den danske

Krone, opvækker Opror eller sætter sig i Forbindelse

med fremmede Magter, straffes han paa Livet.

Den, som deltager i et saadant Opror, anses med

Strafarbeide mindst i 3 Aar.

§ 73. Den, der i en anden Hensigt end den i

§ 72 omhandlede sætter sig i Forbindelse med en

fremmed Regjering for at fremkalde fjendtlige Forholds-

regler eller endog Krig mod den danske Stat, straffes,

naar fjendtlige Forholdsregler ere paabegyndte eller

Krigen udbrudt, paa Livet eller med Tugthusarbeide

paa Livstid, men i modsat Fald med Strafarbeide

mindst i 4 Aar.

Naar Nogen ellers til Fornærmelse eller Skade for

den danske Stat træder i Forbindelse med en fremmed

Regjering for at formaa denne til at indblande sig^*

Statens Anliggender eller optræde med Fordringer paa

samme, bliver Strafarbeide eller under formildende Om*
stændigheder Statsfængsel iudtil 10 Aar at anvende.

§ 74. Den, som offentlig i Tale eller Skrift ud*

taler sig for, eller paa andre Maader end i §§ 72 og

73 omhandlet virker for at fremkalde fjendtlige For-

holdsregler imod den danske Stat eller uberettiget Ind-

blanding i dens Anliggender fra fremmede Magters Side,

bliver at anse med Strafarbeide eller Statsfængsel indtil

6 Aar eller under særdeles formildende Omstændig-

heder med andet Fængsel, dog ikke under 3 Maaneders

simpelt Fængsel, forsaavidt hojere Straf ikke maatte

være forskyldt efter de i Kap. 4 og 5 givne Regler.

§ 75. Den, der under en udbrudt Krig, til Fjen-

den forraader Fæstninger eller andre Forsvarsposter,
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Krigsskibe eller Tropper, offentlige Kasser, Tojhuse, 1869.

Magasiner eller Forraad af Vaaben eller andre Krigs- 25. Juni.

fornodenheder, eller som giver Fjenden Underretning
0111 Operationsplaner eller Fæstningers eller andre For-
Svarsposters Beskaffenhed eller Tilstand eller til Fjenden

aabenbarer Losen eller Signaler, saavelsoin den, der
torieder det tjenstgjorende Mandskab til Opror, Over-
gang til Fjenden eller til at forlade en betroet Post,

hverver Mandskab til Fjenden eller spionerer for samme
straffes paa Livet eller med Tugthusarbeide paa

Livstid eller under formildende Omstændigheder paa
visse Aar, dog ikke under 10 Aar.

Naar Nogen i Krigstid paa anden Maade med
Raad eller Daad bistaar Fjenden, bliver Strafarbeide,

mindst
i 3 Aar, at anvende.

§ 76. En dansk Undersaat, som under en ud-

brudt Krig bærer Vaaben imod Staten eller dennes

Forbundsfæller, bliver under særdeles skjærpende Om-
stændigheder at straffe paa Livet, men ellers med
Strafarbeide eller under formildende Omstændigheder

Statsfængsel mindst i 3 Aar.

§ 77. Den, som, uden at Tilfældet gaar ind under

§ 75, uden Kongens Tilladelse foretager Hverving til

fremmed Krigstjeneste, straffes, naar Staten er i Krig,

med Strafarbeide indtil 6 Aar, og ellers med Fængsel,

*kke under 2 Maaneders simpelt Fængsel, eller med

Porbedringshusarbeide indtil 2 Aar.

Den Undersaat, der uden Kongens Tilladelse i

Krigstid lader sig hverve til fremmed men dog ikke

fjendtlig Krigstjeneste, straffes med Fængsel eller efter

Omstændighederne med Forbedringshusarbeide indtil

1 Aar.

Hvervingen er fuldbyrdet, saasnart Nogen er an-

tagen til fremmed Krigstjeneste.

§ 78. Den, som, ligeledes uden at Tilfældet gaar

ind under § 75, forleder Nogen af det tjenstgjorende

Mandskab i Hæren eller paa Flaaden til at romme

18*
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1869. elier understotter saadan Romning, straffes, naar Staten

25. Juni. er i Krig, med Strafarbeide indtil 8 Aar, og ellers med

Fængsel, ikke under 3 Maaneders simpelt Fængsel*

eller med Forbedringshusarbeide indtil 3 Aar.

§ 79. Findes nogen Værnepligtig med Forsæt at

have lemlæstet sig eller paa anden Maade at have

gjort sig uskikket til Krigstjeneste, bliver han at straffe

med Fængsel eller under skjærpende Omstændigheder?

navnlig naar Staten er indviklet i eller trues af Krigj

med Forbedringshusarbeide indtil 1 Aar.
«

§ 80. Handler Nogen, hvem det er overdraget 1

Statens Anliggender at forhandle eller afgjore Nog et

med en fremmed Magt, under Udovelsen af dette Hver^

forsætlig mod Statens Tarv, bliver Strafarbeide fra- 3

indtil 16 Aar at anvende.

§ 81. Hvis Nogen, som ifolge sin offentlige Stil'

ling har Adgang til at kjende Statens hemmelige U»"

derhandlinger, Raadslagninger eller Beslutninger i Sager,

hvorpaa Statens Sikkerhed eller Rettigheder i
Forhold

til fremmede Magter beror, aabenbarer samme eller

bekjendtgjor eller meddeler Uvedkommende de DokU"

menter, som han burde holde hemmelige eller bevare

bliver Strafarbeide eller under formildende Omstændig"

heder Statsfængsel, dog ikke under 3 Aar, at

vende.,-; > -il iijy ^ • ^ \
'•: -i4^;V:^v;: I

Faar nogen anden Person Kundskab om saadano e

Underhandlinger, Raadslagninger ellør Beslutninger, ell er

kommer han i Besiddelse af deslige Dokumenter °ø

aabenbarer dem, uagtet han ikke kunde være uvidend

om, at de burde holdes hemmelige, anses han rø e

Statsfængsel eller under skjærpende Omstændighed? 1

med Strafarbeide indtil 8 Aar.

§ 82. Den, som forfalsker, tilintetgjor eller p*a

anden Maade forvansker Bevisligheder eller andre D°

kumenter, hvorpaa Statens Sikkerhed eller Rettighed?
1

i Forhold til fremmede Magter bero, anses, dersom b* n

ifolge sin offentlige Stilling har Adgang til samm e '

e

å



Alm. Straffelov for Island. 277

me <J Strafarbejde fra 3 indtil 16 Aar, og dersom han 1869.

Paa anden Maade er kommen i Besiddelse af samme, 25. Juni.

111 e d Statsfængsel, eller under skjærpende Omstændig-
heder Strafarbeide indtil 8 Aar.

§ 83. Den, som foretager nogen Handling, der
Sl gter til at berove en fremmed i Venskab med Kongen
^verrde Regent Livet, straffes paa Livet eller med
S trafarbeide paa Livstid eller under formildende Om-
stændigheder

i visse Aar, dog ikke under 3 Aar.

forgriber Nogen sig ellers paa en saadan fremmed
Agents Person, straffes lian efter Forbrydelsens Be-
skaffenhed mod Strafarbeide eller Statsfængsel i ét eller

flere Aar. -WM >-fMs^%
'

Den, der truer en fremmed i Venskab med Kongen
^ eve"de Regent med personligt Angreb, overfalder ham
lned Skjældsord eller paa anden fornærmelig Maade
titaler ham, straffes med Forbedringshusarbeide, Stats-
faengs e i e j] er an(j et pæ0gSe l, dog ikke under 3 Maa-
Peders simpelt Fængsel.

^
Naar Nogen ellers ved Ord, Tegn eller billedlig

rei^stilling fornærmer fremmede i Venskab med Kongen
staaende Magter, navnlig ved i trykte Skrifter at laste

°8 ^°rhaane de regerende Personer eller ved uden at
naBvne s i n Hjemmel at tillægge dem uretfærdige og
Svanimelig e Handlinger, straffes han med Fængsel eller

Ullder formildende Omstændigheder med Boder fra 20
111 200 Rd .

§ 84. Den, som personlig angriber en fremmed

t

a "ts Gesandt ved Kongens Hof, straffes, forsaavidt

0vens almindelige Bestemmelser ikke medfore hojere

ixK med Forbedingshusarbeide eller Statsfængsel indtil

eller med andet Fængsel.

Den, som truer en saadan Gesandt med person-
' gt Augreb, overfalder ham med Skjældsord eller paa

p
nden

fornærmelig Maade tiltaler ham, straffes med
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1869. Naar Nogen ellers ved Ord, Tegn eller billedlig

25. Juni. Fremstilling fornærmer ham, straffes han med simpel

Fængsel eller under formildende Omstændigheder med

Boder fra 20 til 200 Rd.

§ 85. I de i §§ 83 og 84 nævnte Tilfælde, med

Undtagelse af de i § 83 1. og 2. Stykke omhandlede,

finder offentlig Paatale kun Sted, naar det af vedkom-

mende fremmede Regjering eller Gesandt forlanges, og

da efter Justitsministerens Befaling.

Tiende Kapitel.

Forbrydelser mod Statsforfatningen.

§ 86. Den, som foretager nogen Handling, der

sigter til at berove Kongen Livet, Friheden eller ThroneUj

straffes paa Livet.

Den, som i den Hensigt at forandre Statsforfat-

ningen eller den bestaaende Thronfolgeorden opvækker

Opror eller paa andre Maader fremkalder eller leder

Voldsgjerninger, der tilsigte at bevirke en saadan For-

andring, straffes paa Livet eller med TugthusarbeidØ

paa Livstid.

Den, som deltager i Opror eller Vold af den om-

handlede Beskaffenhed, anses med Strafarbeide mindst

i 3 A'ar.

§ 87. Den, som paa anden ulovlig Maade soget

at bevirke en Forandring i Statsforfatningen eller Throfl'

folgeordenen, anses med Strafarbeide eller under for
"

mildende Omstændigheder med Statsfængsel.

§ 88. Samme Straf, dog ikke over 8 Åar, ifalde 1

"

den, der ved Vold, Trusel om Vold eller paa anden

ulovlig Maade soger at forhindre Foretagelsen af Valg

til Althioget eller dettes Saramentræden og Virksomhe

til en given Tid, uden at Tilfældet gaar ind under §
86*
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Ellevte Kapitel.

orbrydelser mod Kongen og Kongehuset m. m.

§ 89. Forgriber Nogen sig paa Kongens Person,
a°ses han, forsaavidt ikke Lovens almindelige Bestem-
mer niedfore hojere Straf, med Tugthusarbeide.

§ 90. Den, som overfalder Kongen med Trusler,

Skældsord eller anden Forhaanelse, eller paa anden
fornærmelig Maade tiltaler ham, anses med Strafarbeide
ell*r Statsfængsel fra 1 indtil 8 Aar.

§ 91. Naar Nogen ellers ved Trusler, Forhaanel-
Ser eller anden fornærmelig Adfærd krænker den Ær-
0(*igned, der skyldes Kongen, straffes han med Fængsel,

ikke under 3 Maaneders simpelt Fængsel, eller

me
<3 Forbedringshusarbeide.

§ 92. Den, som foretager nogen Handling, der
^gter til at berove Dronningen, Thronfolgeren eller

nkedronningen Livet eller Friheden, straffes paa Livet
€ller med Tugthusarbeide.

§ 93. Forgriber Nogen sig ellers paa Dron-
niDgens, Thronfolgerens eller Enkedronningens Person,

f
nses han, forsaavidt Lovens almindelige Bestemmelser

lkke medføre hojere Straf, med Strafarbeide.

§ 94. Udoves nogen af de i §§ 90 og 91 oni-

ndlede Forbrydelser mod Dronningen, Thronfolgeren
e,ler Enkedronningen, blive de deri foreskrevne Straffe
at

nedsastte, efter Omstændighederne indtil det Halve.

§ 95. Begaas nogen af de i §§ 89—91 omhand-

le Forbrydelser mod nogen anden af de efter Thron-

geloven arveberettigede Prinser eller mod nogen i

en danske Stat boende Prinsesse, der horer til det

anske Kongehus, blive Lovens almindelige Straffe at

orhoje, efter Omstændighederne indtil det Dobbelte.

§ 96. Den, som antaster Althingets Sikkerhed
er Frihed, udsteder eller adlyder nogen dertil sig-

ende Befaling, anses, forsaavidt Forbrydelsen ikke gaar

under
§ 86, med Strafarbeide eller Statsfængsel.

1869.

25. Juni.
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1869. § 97. Samme Straf kommer til Anvendelse p*a

25. Juni. den, der paa lige Maade forgriber sig paa Statsraadet,

naar dette ifolge Grundloven forer Regjeringen, Rigs-

retten eller Hojesteret.

§ 98* De i §§ 89—95 omhandlede Forbrydelser

paatales kun efter Befaling af Justitsministeriet.

Tolvte Kapitel.

Forbrydelser mod den offentlige Myndighed

og Orden.

§ 99. Den, som med Vold eller Trusel om Vold

overfalder en Embedsmand under Udforeisen af hans

Embedsgjerning eller i Anledning af samme, saavel-

som den, der paa lige Maade soger at tvinge en Em-
bedsmand til at foretage en Embedshandling eller at

afholde ham fra dens Udforelse, anses, forsaavidt For-

brydelsen ikke efter sin Beskaffenhed medforer hojere

Straf, med Strafarbeide indtil 6 Aar eller under for-

mildende Omstændigheder med Fængsel, dog ikke under

3 Maaneders simpelt Fængsel.

Lægger ellers Nogen en Embedsmand Hindringer

ivejen for Udforeisen af hans Embedsforretninger,

straffes han med Fængsel eller Boder.

Lige med Embedsmænd
.
anses i den omhandlede

Henseende Medlemmer af kommunale Raad eller andre

lignende valgte Ihændehavere af offentlig Myndighed

med Hensyn til Udovelsen af samme.

§ 100. Den, som gjor sig skyldig i Vold eller

Trusel om Vold mod Skildvagter, Militærpatrouiller eller

andre udkommanderede Militærpersoner, eller lægger

dem Hindringer ivejen for Udforeisen af deres Hverv,-

straffes efter Forskrifterne i § 99, dog at Straffen i

de under sammes 1ste Stvkke horende Tilfælde efter

Omstændighederne kan nedsættes indtil 1 Maaneds

simpelt Fængsel.
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§ 101. Foretager Nogen de i § 99 betegnede 1869.

Handlinger mod underordnede Rets- eller Politibetjente, 25. Juni.

toldassistenter, Repstyrere, Stævningsmænd eller andre
Anende offentlige Bestillingsmænd, straffes han med
Forbedringshusarbeide indtil 2 Aar, Fængsel eller under
formildende Omstændigheder med Boder.

Lige med de nævnte Bestillingsmænd anses de

Personer, som af Retten eller Ovrigheden i Embeds-
medfor ere kaldte til Bistand ved Udforeisen af offent-
lige Forretninger.

§ 102. Den, som med Haan, Skjældsord eller

anden fornærmelig Tiltale overfalder en Embedsmand
el] er nogen anden af de i §§ 99—101 omhandlede Per-
soner under Udforeisen af deres Embede eller Bestil-

,ug eller i Anledning af samme, straffes med Fængsel
eI| er Boder.

§ 103. Ved Udmaalingen af de i §§ 99-102
* astsatte Straffe bliver den Omstændighed, at vedkom-
mende Embedsmand eller Bestil!ingsmaud selv ved sin

Urigtige Adfærd har givet Anledning til Gjerningen, at

tage i Betragtning som en Formildelsesgrund, og kan
endog under denne Forudsætning Straf af Fængsel ned-
S£eUes til Boder.

§ 104. Har en samlet Mængde offentlig ved Ord
e ^' e r Handlinger tilkjendegivet den Hensigt i Forening
at tvinge Ovrigheden til at foretage eller undlade en

Handling eller i Forening at vise voldsom Modstand
1 111 d Udforeisen af en af Ovrigheden truffen Bestem-

melse, blive Hovedmændene, forsaavidt der oves Vold

mod Person eller Gods, at anse med Strafarbeide indtil

<J Aar, og de ovrige Deltagere med Fængsel, ikke under

^ Maaneders simpelt Fængsel, eller med Forbedrings-

b usarbeide indtil 2 Aar.

Oves ingen Vold mod Person eller Gods, men den

forsamlede Mængde dog ikke har villet efterkomme

ivrighedens Opfordring til at gaa fra hinanden (§ 105),

straffes Hovedmændene med Fængsel, ikke under 3
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1869. Maaneders simpelt Fængsel, eller med Forbedringshus-

25. Juni. arbeide indtil 2 Aar, og de ovrige Deltagere med

Fængsel. Saafremt derimod den forsamlede Mængde,

uden at have forovet Vold mod Person eller Gods,

enten af egen Tilskyndelse eller paa Opfordring ^
Ovrigheden er igjen gaaet fra hinanden, blive kufl

Hovedmændene at straffe med Fængsel eller med For-

bedringshusarbeide indtil 1 Aar.

§ 105. Naar en paa offentligt Sted forsamle*

Mængde tre Gange af Ovrigheden i Kongens og Lovens

Navn er opfordret til at skilles ad, straffes de, der ikke

efterkomme denne Befaling, med Boder eller Fængsel«

Over Nogen derhos Vold mod Person eller Gods*

uden at Forholdet dog falder ind under § 104, anses

han med Fængsel eller under skjærpende Omstændig-

heder med Forbedringshusarbeide indtil 1 Aar.

§ 108. Den, som ulovlig borttager eller beska-

diger en efter Ovrighedens Foranstaltning opslaaet Be-

kjendtgjorelse, straffes med Boder eller Fængsel.

§ 107. Paa samme Maade straffes den, som uden

Befojelse forsætlig aftager eller beskadiger de af en

offentlig Myndighed i Embedsmedfor anbragte Segl eller

Mærker, forsaavidt Handlingen ikke udgjor en anden

selvstændig Forbrydelse.

§ 108. Den, som tilegner sig en ham ikke til-

kommende offentlig Myndighed, der kun kan udoves i

Kraft af et offentligt Embede, Bestilling eller Ombud,

straffes, forsaavidt Handlingen ikke efter sin Beskaf-

fenhed medlorer storre Straf, med Boder eller nied

simpelt Fængsel indtil 1 Aar.

§ 109. Den, som befrier en Fange ud af Ovrig-

hedens eller Rettens Magt eller skaffer ham Midler og

Leilighed til hans Undvigelse, straffes med Fængsel

eller med Forbedringshusarbeide, som, forsaavidt der

er anvendt Vold eller Trusel om Vold mod Bevog-

terne, eller Befrieren har forsynet Fangen med Red-



Alm. Straffelov for Island. 283

skaber
til paa saadan voldelig Maade at iværksætte 1869.

Undvigelsen, kan stige til 4 Aar. ^^L^
Befrier Nogen en paagreben eller anholdt Person

eller skaffer ham Midler og Leilighed til Undvigelse,

traffes han med Boder eller Fængsel, og, forsaavidt

^°ld er anvendt, kan Straffen stige til Forbedrings-

hasarbeide indtil 2 Aar.

§ 110. Den, som har erholdt sikker Kundskab
om nogen af de i denne Lovs §§ 72, 73, 75 og 86

°mhandlede Forbrydelser imod Kongen, Fædrelandet

ejler Statsforfatningen, og som ikke derom underretter

0vrigheden, skjondt Saadant kunde ske uden Fare for

hans eget eller hans Nærmestes Liv eller Velfærd,
s kal, dersom Forbrydelsen kommer til Udforelse, straffes

med Fængsel eller Statsfængsel eller Forbedringshus-

arbeide.

Under de nævnte Betiugelser skal og den, som
har erholdt sikker Kundskab om noget paatænkt Mord,

Roveri eller anden Forbrydelse, hvorved Menneskers

udsættes for Fare, straffes med Fængsel eller For-

k«dringshusarbeide, naar han ikke gjor, hvad der staar

1 hans Magt, for at forebygge Forbrydelsen ved at ad-

Va*e den Person, der er udsat for Fare, eller paa anden

efter Omstændighederne hensigtsmæssig Maade, om for-

modent ved Anmeldelse til Ovrigheden.

De oveustaaende Bestemmelser komme dog ikke

til Anvendelse paa Bom under 15 Aar, og ej heller

b,i ve den Skyldiges Ægtefælle, Sodskende, Slægtninge

eHer Besvogrede i op- og nedstigende Linie, hans

Fosterforældre eller hans Fosterborn at straffe for und-

ladt Angivelse til Ovrigheden.

§§ 111. Den, som skjuler en Person, om hvem

han véd, at han er en undvegen Fange, eller at han

Paa Grund af Forbrydelser forfolges af det Offentlige,

eller som understotter hans Flugt, straffes med Boder

e *ler Fængsel. Sidstnævnte Straf, eller under formil-

dende Omstændigheder Boder, bliver at anvende paa
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1869. den, der, umiddelbart efterat en Forbrydelse er begaaet,

25. Juni. eller naar den forfolges af det Offentlige, tilintetgør

eller skjuler Forbrydelsens Spor.

Ægtefæller, Sodskende, Slægtninge eller Besvogrede

i op- og nedstigende Linie samt Fosterforældre og

Fosterborn blive dog ikke at straffe for saadanne

Handlinger.

§ 112. Undvigelser og Sammenrottelser af de til

Strafarbeide hensatte Fanger saavelsom Forbrydelser

af dem mod de ved Strafanstalten ansatte Embedsmænd

eller Betjente straffes efter de derom i Loven om Strat-

anstalten indeholdte Bestemmelser.

Have andre Fanger indgaaet en Forening om fælles

Undvigelse, straffes de med simpelt Fængsel indtil 2

Maaneder eller andet Fængsel i tilsvarende Tid.

§ 113. Forhindrer Nogen ved Vold eller Trusel

om Vold Retsmodor, Samling af kommunale Myndig-

heder eller anden lovbefalet Samling i offentlige An-

liggender, bliver han at straffe med Fængsel eller For-

bedringshusarbeide indtil I Aar.

Samme Straf eller efter Omstændighederne Boder

ifalder den, som ved Vold eller paa anden lignende

Maade afbryder eller forstyrrer Forretningerne eller

Forhandlingerne i saadant Mode eller Forsamling.

§ 114. Den, som ved Vold eller Trusel om Vold

antaster Valgfriheden enten ved at forhindre Nogen i

at udove sin Valgret til Althinget eller ved at tvinge

ham til at stemme paa en vis Maade, straffes med

Forbedringshusarbeide eller Fængsel.

Den sidstnævnte Straf er ogsaa anvendelig paa

den, der ved Foretagelsen af Valg til Althinget gjor

sig skyldig i forsætlige Forvanskninger, eller som kjober

en Andens Stemme.

§ 115. Hvo som sælger sin Stemme ved Valg

til Althinget, auses med Boder og forbryder sin Valgret,

forste Gang for et Tidsrum af 5 Aar, anden Gang for

bestandig.
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§ 116. Begaas nogen af de i § 114 nævnte 1869.

Handlinger ved Kommunalvalg, bliver Straf af Fængsel 2
j^

J^
e^er under formildende Omstændigheder af Boder at

Den, som sælger sin Stemme ved Kommunalvalg,

anses med Boder og forbryder sin kommunale Valgret,

ftrste Gang for et Tidsrum af 5 Aar, anden Gang- for

bestandig.

§ 117. Tager Nogen ulovlig sig selv til Rette,

aQses han, forsaavidt Gjerningen ikke efter den ovrige

Lovgivning maatte medfore strængere Straf, med Boder.

Saadau Selvtægt er ikke Gjenstand for offentlig Paatale.

Trettende Kapitel.

Om Forbrydelser i Embedsforhold.

§ 118. Den Embedsmand, som fordrer, modtager

eller lader sig tilsige Gaver eller andre Fordele, til

hvilke han er uberettiget, for sine Embedshandlinger,

d°g uden iøvrigt derved at krænke nogen Embedspligt,

straffes med Boder, ikke under 25 Rd., simpelt Fængsel

elle Embedsfortabelse.

§ 119. Naar en Embedsmand fordrer, modtager

el'er lader sig tilsige Gaver eller andre Fordele for

Krænkelse af en Embedspligt, straffes han med Em-

bedsfortabelse og med Fængsel, ikke under 3 Maaneders

simpelt Fængsel, eller Forbedringshusarbeide.

§ 120. Den, som yder, lover eller tilbyder en

Embedsmand Gaver eller andre Fordele for at formaa

barn til at foretage eller undlade Noget, hvorved han

gjor sig skyldig i Krænkelse af sin Embedspligt, straffes

med Fængsel eller Boder.

§ 121, Den Dommer, som i sin Dommervirksom-

bed fordrer, modtager eller lader sig tilsige Gaver eller

andre Fordele, til hvilke han er uberettiget, straffes

^ed Embedsfortabelse og under skjærpende Omstændig-
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1869. heder tillige med Fængsel, ikke under 3 Maaneders

25. Juni. simpelt Fængsel eller Forbedringshusarbeide.

Qjgr en Nævning sig i sin Virksomhed som saa-

dan skyldig i lige Brode, straffes han med Forbedrings-

husarbeide eller Fængsel.

§ 122. Den, som bestikker eller soger at bestikke

en Dommer eller en Nævning, straffes med Fængsel

eller under særdeles skjærpende Omstændigheder med

Forbedringshusarbeide indtil 2 Aar, forsaavidt Gjer-

ningen ikke efter andre Bestemmelser maatte medfore

hojere Straf.

§ 123. I de i §§ 118—122 omhandlede Tilfælde

blive de ydede Gaver eller Fordele eller sammes Værdi

at tilkjende den Kasse, som Landets Indtægter iovrig fc

tilflyde.

§ 124. Gjor en Dommer sig i sin Dommervirk-

somhed forsætlig skyldig i nogen Uretfærdighed, straffes

han med Embedsfortabelse og med Strafarbeide indtil

10 Aar eller under formildende Omstændigheder Fængsel,

ikke under 1 Aar.

§ 125. En Embedsmand, som misbruger sin Em-
bedsmyndighed til retsstridig at tvinge Nogen til at

foretage, taale eller undlade Noget, straffes, forsaavidt

Gjerningen ikke efter sin ovrige Beskaffenhed medforer

storre Straf, med simpelt Fængsel eller under skjær-

pende Omstændigheder med Embedsfortabelse.

§ 126. En Embedsmand, som under Udforeisen

af sit Embede ulovlig anvender Hug og Slag eller anden

Vold, straffes, forsaavidt Gjerningen ikke efter sin ov-

rige Beskaffenhed medforer storre Straf, med Boder

eller simpelt Fængsel eller Embedsfortabelse.

§ 127 Naar en Undersøgelsesdommer i en Straffe-

retssag anvender ulovlige Tvangsmidler for at udpresse

Tilstaaelse eller Forklaring, straffes han med simpelt

Fængsel eller Embedsfortabelse eller under formildende

Omstændigheder med Boder.
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§ 128. Den Dommer, som foretager eller lader 1869.

foretage en lovstridig Fængsling eller lovstridig forlænger 25. Juni

en Fængslings Varighed, straffes, forsaavidt Gjerningen'
lkke efter sin ovrige Beskaffenhed medforer storre Straf,

m*d simpelt Fængsel* ikke under 1 Maaned, eller med
Embedsfortabelse.

§ 129. Den Embedsmaud, som foretager eller

lader foretage en ulovlig Anholdelse, Husundersogelse
eHer Beslaglæggelse og Undersøgelse af Breve og andre

Spirer, straffes med Boder, simpelt Fængsel eller

UQder skjærpende Omstændigheder med Embedsfor-
tabelse.

§ 130. Saafremt det ved forfatningsmæssig Be-

stemmelse for Island maatte blive foreskrevet, at En-
hver, der anholdes, inden en bestemt Tidsfrist skal

stilles for en Dommer, at det ligeledes ved en af Grunde
ledsaget Kj endelse skal afgjores, om den Anholdte vil

v*re at fængsle, at Varetægtsfængsel ikke kan an-

endes for mindre betydelige Forseelser, og at der til

Husundersogelse eller Beslaglæggelse samt Undersogelse
a f Breve og andre Papirer udfordres en Retskjendelse,
hyor ingen Lov hjemler en særegen Undtagelse, straffes

^n, der forbryder sig herimod, med Boder, forsaavidt

Handlingen ikke efter sin ovrige Beskaffenhed medforer

storre Straf.

§ 131. En Embedsmand, som foranlediger, be-

slutter eller fortsætter en kriminel Undersogelse mod
Nogen, hvis Uskyldighed er ham bekjendt, straffes med

Embedsfortabelse og Fængsel, ikke under 3 Maaneders
*

simpelt Fængsel, eller under skjærpende Omstændig-

heder med Forbedringshusarbeide.

Samme Straf rammer den Embedsmand, der for-

sætlig lader en ikjendt Straf fuldbyrde med Tilside-

sættelse af de med Hensyn til Dommens Provelse ved

hojere Ret eller Benaadning gjældende Bestemmelser,

Begaas Handlingen i sidstnævnte Tilfælde af Uagt-

somhed, straffes han med Boder eller simpelt FængseL
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1869. § 132. Naar en Embedsmand, som ifolge sit Em-
25 Juni. bede skal virke til Straffemagtens HaandhæveJse, med

Forsæt undlader at forfolge en strafbar Handling eller

foretager eller efterlader Noget for at bevirke enten

Frifindelse eller en mindre Strafs Idommelse eller for

at forskaane Nogen for at udstaa den ham paalagte

Straf, straffes han, forsaavidt Gjerningen ikke efter

sin (ivrige Beskaffenhed medforer storre Straf, med

simpelt Fængsel, Embedsfortabelse, eller under for-

mildende Omstændigheder med Boder.

§ 133. Har en Embedsmand, hvem en Fanges

Bevogtning paaligger, forsætlig ladet Fangen undvige

eller befordret hans Undvigelse, straffes han med Em~

bedsfortabelse og under skjærpende Omstændigheder

tillige med Fængsel eller Forbedringshusarbeide.

Er det sket af Uagtsomhed eller Forsømmelse,

straffes han med Boder, simpelt Fængsel eller Embeds-

fortabelse.

§ 134. Hvis nogeu Embedsmand, for at tilvende
*

sig eller Andre en Fordel eller for at skade Andre, 1

de til hans Embede horende Protokoller anforer, hvad

der ikke er foregaaet, eller anforer Noget anderledes,

end det er foregaaet, udsteder Dokumenter, som han

har at udfærdige efter sine Embedsboger, af et falsk

Indhold, forfalsker, tilintetgjor eller paa anden Maade

forvansker Dokumenter, som ifolge hans Embede ere

ham betroede eller tilgjængelige for ham, straffes han,

forsaavidt Gjerningen ikke efter sin ovrige Beskaffenhed

medforer storre Straf, med Embedsfortabelse og med

Strafarbeide indtil 6 Aar eller under formildende Om-

stændigheder Fængsel, ikke under 6 Maaneders simpelt

Fængsel.

§ 135. Har Nogen foretaget nogen af de i § 134

ommeldte Handlinger, uden at Gjerningen kan henfores

under Bestemmelserne i samme, eller iovrigt i Embeds-

raedfor afgivet en falsk Attest eller Forklaring, eller

forsætlig undladt i Attesten eller Forklaringen at oplyse
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^tøstændigheder, der maa anses væsentlig at henhore 1869.

den omhandlede Sag, straffes han med Embedsfor- 25. Juni.

tabelse, simpelt Fængsel, ikke under 1 Maaned, eller

Under formildende Omstændigheder med Boder.

§ 136. Befindes nogen Embedsmand, der har of-

&ntlige Midler under Hænder og derfor staar til Regn-
skab, at have Kassemangel, skal han have sit Embede
Ubrudt. Under skjærpende Omstændigheder bliver

ban derhos at straffe med Forbedringshusarbeide, og
€r han undvegen med nogen Del af de ham betroede

Midler eller har forsogt herpaa, kan Straffen stige indtil

Strafarbeide i 8 Aar.

Sidstnævnte Straf er ogsaa anvendelig paa ham,
na&r han paa svigagtig Maade har sogt at skjule Kasse-

engelen, saasom naar de til Indforelse af Indtægterne
eller Udgifterne eller til Kontrol med samme bestemte

°°ger, Registre eller Regninger forsætlig ere urigtig

forte, forfalskede eller skaffede til Side, eller naar falske

Regnskaber eller Regnskabsuddrag eller andre Bilag til

Sa-rnrne ere fremlagte, eller Indholdet falskelig er angivet

Pa& Foustager, Poser eller Pakker.

Hvad ovenfor er anfort om Mangler med Hensyn
tj

' betroede Penge og Penge-Effekter, finder ogsaa An-
vendelse

i Henseende til Korn, Fourage, Materialier og
a»dre lignende Gjenstande.

Dersom den forefundne Kassemangel dækkes inden

3 Gange 24 Timer, kan under iovrigt formildende Om-
yndigheder Tiltale bortfalde, naar vedkommende Mi-
n^terium dertil giver sit Samtykke.

§ 137. Den Bogholder, Revisor, Kassekontrollor

^"er anden Embedsmand, der befindes at have set

gennem Fingre med en Oppeborselsbetjent, med hvem
er sat til at fore Tilsyn, eller iovrigt er meddel-

a§tig i hans Brode, er undergiven Ansvar og Straf lige

denne.

§ 138. En Embedsmand, hvem det paaligger at

8BVe Skatter eller andre offentlige Afgifter, skal, naar

XX. B. 19
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1869.

25. Juni.

han til egen Fordel kræver elier oppebærer deslige

Skatter eller Afgifter, om hvilke han véd, at de enten

aldeles ikke skyldes eller kun med et ringe Belob*

straffes med Embedsfortabelse og under skjærpende

Omstændigheder tillige med Fængsel eller Forbedrings-

husarbeide.

§ 139. Hvis nogen ved Postvæsenet ansat Em-
bedsmand ulovlig aabner, tilintetgjor eller underslaar

de til Forsendelse med Posten indleverede Breve eller

Pakker eller vidende understotter en Anden i saadatf

Færd, straffes han, forsaavidt Gjerningen ikke efter

sin ovrige Beskaffenhed medforer storre Straf, med

Embedsfortabelse og under skjærpende Omstændigheder

tillige med Fængsel eller Forbedringshusarbeide.

§ 140. Den Embedsmand, der aabenbarer, hvad

der hans Embede vedkommende bor holdes hemmeligt*

straffes, forsaavidt Gjerningen ikke efter sin ovrige Be-

skaffenhed medforer storre Straf, med Boder, simpel*

Fængsel eller Embedsfortabelse.

§ 141. En Embedsmand, som forsætlig forleder

eller soger at forlede de ham underordnede Embeds-

mænd til Embedsovertrædelser, anses med den for denne

Overtrædelse bestemte Straf, og kan derhos efter Om-

stændighederne dommes til at have sit Embede for-

brudt, hvor ikke denne Straf efter selve Forbrydelsens

Beskaffenhed er paabudt.

§ 142. Misbruger en Embedsmand i andre Til-

fælde end de ovenfor nævnte sin Embedsstilling til egeø

Fordel eller til at foretage Noget, hvorved Privates

eller det Offentliges Rettigheder krænkes, straffes han»

forsaavidt Gjerningen ikke efter sin ovrige Beskaffenhed

medforer storre Straf, med Boder, simpelt Fængsel eller

Embedsfortabelse.

§ 143. Den Embedsmand, som nægter eller for-

sætlig undlader at opfylde, hvad der er ham lovlig

befalet, straffes med Boder, simpelt Fængsel eller Em-

bedsfortabelse.
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§ 144. Forsommelse eller Skjodesloshed i Em- 1869.

hedsforelse, hvorfor Straf ej særskilt i Lovgivningen er 25. Juni.

festsat, straffes ligeledes, naar Nogen oftere deri gjor
Sl
g skyldig, eller naar grov Forsommelse eller Skjodes-

loshed Jer udvist, med Boder, simpelt Fængsel eller

under skjærpende Omstændigheder med Embedsfor-
tebelse.

§ 145. Hvad ovenfor om Embedsmænd og Embeder
er fastsat, gjælder tillige med Hensyn til Bestillings-

mænd og de dem betroede Bestillinger, dog saaledes
at Straffen forholdsvis kan nedsættes, og at istedetfor

Embedsfortabelse efter Omstændighederne Fængsel eller

^oder kan anvendes paa Bestillingsmænd,

De foregaaende Bestemmelser ere derhos ikke alene

SJfcldende rned Hensyn til dem, der ere fast ansatte i

Embede eller Bestilling, men ogsaa med Hensyn til

^tøj hvem det er overdraget midlertidig at forestaa et

Ebbede eller en Bestilling eller at udfore nogen dertil

°rende Forretning, dog saaledes at hvor Embeds-
*'kr Bestillingsmanden skulde fradommes Embede eller

Bestilling
5 vil Straf af Fængsel eller Boder træde

istedet.

Fjortende Kapitel.

Mened og andre dermed beslægtede For-

brydelser.

§ 146. Det Vidne, der for Retten edelig aflægger

alsk Forklaring, hvad enten Edsfæstelsen folger efter

0rklaringen, eller denne afgives i Henhold til en fore-

nende Edfæstelse, anses med Strafarbeide fra 2 indtil

^ Aar, forsaavidt ikke hojere Straf maatte være for-

gyldt ifolge Beskaffenheden af det ved den falske

klaring bevirkede eller tilsigtede Onde. Tilbage-

ne 1, Vidnet af egen Drift sin falske Forklaring, kan
nagere Grad af Strafarbeide anvendes, og under

Sae*deles formildende Omstændigheder kan Straffen endog

19*
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69. bestemmes til Fængsel paa Vand og Brod, dog ikke

Juni. under 4 Gange 5 Dage.

§ 147. Naar Nogen uden at være bleven taget i

Ed har aflagt falsk Forklaring for Retten, straffes han

med Fængsel paa Vand og Brod, ikke under 2 Gange

5 Dage, eller med Forbedringshusarbeide ; dog kan

Straffen under særdeles for ham talende Omstændig-

heder bestemmes til simpelt Fængsel, ikke under 2

Maaneder. Dersom han af egen Drift tilbagekalder sin

falske Forklaring, kan Straffen nedsættes til simpelt

Fængsel i 8 Dage eller endog under særegne formil-

dende Omstændigheder aldeles bortfalde.

§ 148. Har Nogen i offentlig Straffesag afgivet

falsk Vidneforklaring, men det befindes, at Sagen gjaldt

ham selv, eller at han havde Anledning til at antage

dette, bliver han ikke at straffe, hvis Forklaringen

ikke er bleven bekræftet med Ed; har Edfæstelse fundet

Sted, kan Straf af Fængsel anvendes. — Befindes det

iovrigt i Tilfælde, hvor Nogen har aflagt falsk Forklaring

for Retten, at Vidnesbyrd ikke burde have været af-

fordret ham paa Grund af hans Forhold til Sagen eller

Parterne, blive de i §§ 146 og 147 foreskrevne Straffe

at nedsætte, og kan, naar Edsfæstelse ikke har fundet

Sted, under formildende Omstændigheder endog Straf

af Boder anvendes.

§ 149. Har et Vidne alene af Ubetænksomhed

undladt at meddele, hvad han vidste til Sagens Op-

lysning, straffes han med Fængsel eller under særdeles

formildende Omstændigheder med Boder.

§ 150. Naar Mænd, som af Retten, Ovrigheden

eller anden offentlig Myndighed ere udnævnte til at

afholde Syns-, Skjons- eller Taxationsforretninger,

under Ed eller i udtrykkeligt Henhold til en forhen

aflagt Ed afgive saadant Syn, Skjon eller Taxation mod

deres Overbevisning, blive de at straffe som falske

Vidner.
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Gjore deslige Mænd sig skyldige i mindre betyde- 1869.

% Misligheder, straffes de med Fængsel eller under 25. Juni

s&rdeles formildende Omstændigheder med Boder.

§ 151. Har en Part for Retten bekræftet sitUd-
Sagn med falsk Ed, bliver han at straffe lige med et

*alsk Vidne. Dersom han imidlertid kun har villet fri

61
g selv for Straf ved saadan falsk Ed, kan Straffen

e*ter Omstændighederne nedsættes, endog til den laveste

Grad af Forbedringshusarbeide eller, forsaavidt Forud-

sætningen for § 146 2. Punktum er tilstede, til Fængsel

Paa Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage.

§ 152 Hvis Nogen, der udenfor de ovennævnte

Tilfælde for en offentlig Myndighed har at bekræfte

N°get med sin Ed, gjor sig skyldig i Mened, bliver

han at straffe med Forbedringshusarbeide. Tilbage-

kalder han af egen Drift sit falske Udsagn, kan Straffen

under formildende Omstændigheder nedsættes til Fængsel
Paa Vand og Brod i 2 Gange 5 Dage.

§ 153. De ovenfor givne Bestemmelser gjælde

°§saa med Hensyn til falsk skriftlig Bekræftelse i Hen-
hold til en tidligere aflagt Ed, saavelsom med Hensyn

saadan Bekræftelse under Ed, hvor Lovene hjemle
Anvendelse af skriftlig Ed.

§ 154. Ligeledes ere de ovenanforte Straffebe-

stemmelser anvendelige paa dem, der enten aflægge Ed
Paa anden end den i Loven foreskrevne almindelige

^aade eller afgive en Forsikring, der træder i Eds

§ 155. Den, som i * e Tilfælde, hvor Loven paa-
byder eller tilsteder Saadan t, afgiver en Erklæring

under Tilbud af Ed eller paa Tro og Love, straffes,

naar Erklæringen befindes at være falsk, med Fængsel
e'kr under formildende Omstændigheder med Boder,
0rsaavidt særlige Lovbestemmelser ikke maatte fore-

give nogen anden Straf.

§ 156. Naar Nogen ellers til Brug i Retsforhold,
der vedkomme det Offentlige, afgiver falsk skriftlig
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1869. Erklæring eller skriftlig bevidner Noget, hvorom han

. Juni. ingen Kundskab har, bliver han at straffe med Boder

eller Fængsel, forsaavidt Gjerningen ikke efter sin Be-

skaffenhed rnedforer storre Straf.

Femtende Kapitel.

Forbrydelser med Hensyn til Religionen.

§ 157. Den, der driver Spot med eller forhaaner

uoget i Island bestaaende Religionssamfunds Tros-

lærdomme eller Gudsdyrkelse, straffes med Fængsel*

ikke under 1 Maaneds simpelt Fængsel, eller under

særdeles formildende Omstændigheder med Boder.

§ 158. Forhindrer Nogen ved Vold eller Trusel

om Vold Afholdelsen af Gudstjeneste eller anden of-

fentlig kirkelig Handling, straffes han med Fængsel eller

Forbedringshusarbeide indtil 1 Aar.

Den, som ved at opvække Larm og Uorden for-

hindrer eller forstyrrer Gudstjenesten eller de enkelte

religiose Handlinger, straffes med Boder eller Fængsel«

§ 159. Den, der gjor sig skyldig i Krænkelse af

Gravfreden, straffes, forsaavidt Handlingen ikke efter

sin ovrige Beskaffenhed rnedforer storre Straf, me<*

Fængsel.

Sextende Kapitel.

Forbrydelser mod Sædeligheden.

§ 160. Den, som gjor sig skyldig i Hor, straffes

med Fængsel eller i Tilfælde af, at det ægteskabelige

Samliv er hævet, og iovrigt under formildende Omstæn-

digheder med Boder. Offentlig Paatale finder kun Sted,

aaar den fornærmede Ægtefælle forlanger det.

§ 161. En gift Person, som indgaar Ægteskab,

anses med Strafarbeide fra 2 indtil 6 Aar; dog kan

Straffen under særdeles formildende Omstændigheder

nedsættes til den laveste Grad af Forbedringshusarbeide
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*Uer endog, naar det ægteskabelige Samliv i længere 1869.

Ttø har været hævet ifolge Separationsbevilling, saavel- 25. Juni.

som naar den Paagjældende havde Anledning til at

Antage, at den anden Ægtefælle var afgaaet ved Doden,

"1 Fængsel paa Vand og Brod, dog ikke under 4 Gange

Ugift Person, som indgaar Ægteskab med en

Person, vidende, at denne er en Andens Ægtefælle,

traffes med Forbedringshusarbeide indtil 2 Aar eller

^der særdeles formildende Omstændigheder med Fængsel

Paa Vand og Brod, ikke under 2 Gange 5 Dage. Er
*^ en forhen ugifte Person ved Ægteskabets Indgaaelse

^rorn uvidende, men fortsætter Samlivet efter at være

kommen til Kundskab herom, bliver Straf af Fængsel
at anvende.

§ 162. Finder legemlig Omgang Sted mellem
^'ægtninge i op- og nedstigende Linie, straffes For-

grene med Strafarbeide fra 4 indtil 10 Aar og B5r-
nene med Forbedringshusarbeide eller under formildende

Omstændigheder med Fængsel paa Vand og Brod, ikke

under 4 Gange 5 Dage.

§ 163. Den, som har legemlig Omgang med sit

Stifbarn eller med nogen af dets Afkom eller med sit

Svigerbarn eller med sin i nedstigende Linie Beslæg-
tedes Svigerbarn, anses med Strafarbeide indtil 6 Aar,

°g skal den, som har legemlig Omgang med sin eller

Uled nogen af sine Forældres Stiffader eller Stifmoder

*'ler med nogen af sin Ægtefælles Forældre eller Slægt-
ninge i opstigende Linie, straffes med Forbedringshus-

arbeide indtil 2 Aar; dog kan Straffen, hvad Stifborn
e|lsr disses Afkom angaar, under formildende Omstæn-

digheder nedsættes til Fængsel, ikke under 2 Maaneders
simpelt Fængsel.

§ 164. Hvo, som har legemlig Omgang med en
^ e*'son, med hvem han eller hun staar i en paa legemlig

Omgængelse udenfor Ægteskab grundet Svogerskabs-

forbindelse af den i foregaaende Paragraf omhandlede
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»69, Art, straffes med Fængsel, dog ikke under 1 Maaneds

Juni. simpelt Fængsel.

§ 165. For legemlig Omgang mellem Hel- eller

Halvsoskende bliver Strafarbeide indtil 6 Aar at idomme,

dog at Straffen, hvis Slægtskabsforbindelsen ikke grunder

sig paa Ægteskab, og de derhos ikke under deres Op*

dragelse have levet i samme Husstand, kan nedsættes

ti] Fængsel, ikke under 2 Maaneders simpelt Fængsel*

§ 166. Have de, der ere saaledes beslægtede eller

besvogrede, at de ikke uden Bevilling maa indgaa

Ægteskab sammen, legemlig Omgang med hinanden,

straffes de med Fængsel eller Boder. Lige Straf finder

Anvendelse paa saadanne Beslægtede eller Besvogrede,

naar de indgaa Ægteskab med hinanden uden dertil

forinden at have erhvervet den fornodne Tilladelse.

§ 167. Den, der misbruger sin Stilling til at for*

fore sit Fosterbarn, sin Myndling eller et ham til Un-

dervisning og Opdragelse betroet Fruentimmer til Sam-

leje, anses med Strafarbeide indtil 6 Aar eller under

formildende Omstændigheder med Fængsel paa Vand

og Brod, ikke under 2 Gange 5 Dage. Dog bortfalder

al Straf, hvis de komme i Ægteskab sammen.

§ 168. Oves Utugt af Bestyrer, Forstander eller

Opsynsmand ved Fængsel, Strafanstalt, Fattighus, Op*

fostringshus, Helbredsanstalt eller anden saadan Ind-

retning med et under hans Opsyn staaende Fruentim-

mer, straffes han med Fængsel eller under skjærpende

Omstændigheder med Strafarbeide indtil 2 Aar.

§ 169. Den, som ved Vold eller Trusler om øje-

blikkelig livsfarlig Vold tiltvinger sig Samleje med en

uberygtet Kvinde, anses med Strafarbeide, ikke under

4 Aar, eller under skjærpende Omstændigheder med

Livsstraf. Oves saadan Færd mod berygtet Kvinde,

bliver en forholdsmæssig ringere Straf at anvende, dog

ikke under 2 Aars Forbedringshusarbeide.

§ 170. Forskaffer Nogen sig Samleje med en

Kvinde ved Trusler, der uden at kunne henføres under
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^e i § 169 ommeldte dog med Foje kunde antages at 1869.

medftre Fare for hendes eget eller hendes Nærmestes 25. Juni.

Liv, Helbred eller Velfærd, bliver Strafarbeide indtil

8 Aar at anvende.

§ 171. Den, som forskaffer sig legemlig Omgang
Wed en Kvinde, der befinder sig i en Tilstand, hvori
^rugen af hendes fri Villie er hende betagen eller hun
er ude af Stand til at modsætte sig Gjerningen, straffes,

lvis han selv i den nævnte Hensigt har fremkaldt saa-

Tilstand, paa samme Maade som i §169 bestemt;
1 andet Fald bliver Strafarbeide indtil 8 Aar eller,

naar det er en berygtet Kvinde, under formildende Om-
stændigheder Fængsel paa Vand og Brod at anvende.

§ 172. Bringer Nogen ved List eller Magt en

Kvinde
i sin Vold for at formaa hende til Utugt, anses

,Ja« med Strafarbeide indtil 8 Aar, hvilken Straf dog,

*°r8aavidt Kvinden er berygtet, under formildende Om-
yndigheder kan nedsættes til Fængsel paa Vand og
BrH ikke under 4 Gange 5 Dage. Sker det for at

tormaa hende til Ægteskab, bliver en efter Omstændig-
hederne indtil det Halve nedsat Straf at anvende.

§ 173. Den, som forleder et Fruentimmer til at

tøstaa sig Samleje ved at faa hende til at antage, at
et gyldigt Ægteskab er indgaaet, eller ved at benytte
Sl
8 af en anden Vildfarelse hos hende, i hvis Folge

^1Un anser Samlejet som ægteskabeligt, anses med Straf-
arbeide indtil 8 Aar.

§ 174. Bedriver Nogen Utugt med et Pigebarn
under 12 Aar, anses han med Strafarbeide indtil 8 Aar,

^°rsaavidt Gjerningen ikke efter sin ovrige Beskaffenhed

Udforer hojere Straf.

§ 175. Den, som til Utugt forforer et Pigebarn
1 Q* Alder af 12 indtil 16 Aar, straffes med Fængsel,

*kke under 2 Maaneders simpelt Fængsel, eller under
skjærpende Omstændigheder med Strafarbeide indtil 4
^ar

- Tiltale finder dog kun Sted paa Forældres eller

V*rges Forlangende.
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1869. § 176. Den, som bortforer et ugift Fruentimmer

25. Juni. under 18 Aar med hendes Samtykke, men uden hendes

Forældres eller Værges Minde, for med hende at ove

Utugt eller for at indgaa Ægteskab med hende, straffes

med Fængsel, ikke under 1 Maaneds simpelt Fængsel,

eller, hvor Hensigten har været at ove Utugt og under

iovrigt skjærpende Omstændigheder, med Forbedrings-

husarbeide indtil 1 Aar. Tiltale finder dog kun Sted

paa Forældres eller Værges Forlangende og bortfalder,

saafrerat den Paagjældende med Forældres eller Vær-

ges Samtykke ægter Pigen.

§ 177. Gjor Nogen sig under de i §§ 162—171,

174 og 175 omhandlede Forudsætninger skyldig i uter-

ligt Forhold, uden at legemlig Omgang finder Sted,

bliver en forholdsvis mindre Straf at anvende.

§ 178. Omgængelse mod Naturen straffes med

Forbedringshusarbeide.

§ 179. Naar Personer af forskjelligt Kjon uagtet

Ovrighedens Advarsel om at fjerne sig fra hinanden

vedblive at fore et forargeligt Samliv, straffes de med

Fængsel.

§ 180. Udlægger et Fruentimmer falskelig Nogen

som Barnefader, bliver hun at straffe med Fængsel

eller under formildende Omstændigheder med Boder.

Samme Straf er anvendelig paa den Mandsperson, der

falskelig udgiver sig for Barnefader, saavelsom paa det

Fruentimmer, der falskelig udgiver sig for Moder til en

Andens Barn.

§ 181. Fruentimmer, som imod Politiets Advarsel

soge Erhverv ved Utugt, straffes med Fængsel.

§ 182. Naar Nogen, som er vidende eller har

Formodning om at være behæftet med venerisk Smitte,

over Utugt med en Anden, bliver Straf af Fængsel

eller under skjærpende Omstændigheder Forbedrings-

husarbeide at anvende.

§ 183. De, som gjore sig skyldige i Rufferi, saa-

velsom de, der for Betaling tilstede Personer af f° r
~
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skjelligt Kjon Adgang til deres Boliger for der at ove 1869.

^
tugt, eller som imod Politiets Forbud have Fruen- 25. Juni.

tømmer tilhuse, der ernære sig ved Losagtighed, straffes

med Forbedringshusarbeide eller Fængsel paaVand og
Brod.

§ 184. Forældre, Værger, Lærere eller Andre,

forfore deres Born, Myndlinge eller de til deres

Varetægt eller Opdragelse betroede Personer til Los-
a8tighed, anses med Strafarbeide indtil 6 Aar.

Den Ægtemand, der tvinger sin Hustru til utugtig

Omgang med Andre eller uden hendes Vidende og Villie

§lver Andre Leilighed til at forskaffe sig legemlig Om-
§aflg med hende, straffes med Forbedringshusarbeide.
TlIskynder han for Vindings Skyld sin Hustru til utugtig

Omgang med Andre, straffes han med Fængsel paa
V*nd og Brod.

§ 185. Den, som offentliggjor et utugtigt Skrift,

8traffes med Fængsel eller Boder. Den samme Straf
€r anvendelig paa den, som sælger, uddeler eller paa
anden Maade udbreder eller som offentlig udstiller

utQgtige Afbildninger.

§ 186. Den, som ved uterligt Forhold krænker

blufærdigheden eller giver offentlig Forargelse, straffes

med Fængsel paa Vand og Brod eller med Forbedrings-

husarbeide.

Syttende Kapitel.

Om Manddrap.

§ 187. Den, som forsætlig skiller et andet Men-
neske ved Livet, straffes med Tugthusarbeide fra 8 Aar
lDdtil paa Livstid, eller under skjærpende Omstændig-
hed*r paa Livet.

§ 188. Har Drabsmanden udovet Gjerniugen i

en ved Mishandling eller grov Fornærmelse mod ham
8elv eller hans Nærmeste af den Dræbte fremkaldt op-
° rt Sindsstemning, kan Straffen nedsættes til 2 Aars
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1869. Forbedringshusarbeide eller under særdeles formildende

25. Juni. Omstændigheder til Fængsel, dog ikke under 1 Aar.

§ 189. Har en forsætlig udovet Legemsfornær-

melse havt Doden til Folge, og den Skyldige, skjondt

han ikke har villet Doden, dog har maattet forudse

denne som en rimelig eller ikke usandsynlig Folge ai

Gjerningen, anses han med Strafarbeide fra 2 til 12 Aar.

§ 190. Har den, der ved en forsætlig tilfojet

Legemsfornærmelse foraarsager en Andens Dod, ud-

ovet Gjerningen i en ved Mishandling eller grov For-

nærmelse mod ham selv eller hans Nærmeste af den

Dræbte fremkaldt oprort Sindsstemning, kan Straffen

nedsættes, under iovrigt formildende Omstændigheder

endog til Fængsel, dog ikke under 6 Maaneders sim~

pelt Fængsel.

§ 191. Den, som med Overlæg skiller et andet

Menneske ved Livet, straffes paa Livet.

§ 192. Dræber Nogen forsætlig sin Slægtning 1

opstigende Linie eller Ægtefælle, med hvem han lever

i Samliv, skal han have sit Liv forbrudt eller strafles

med Tugthusarbeide paa Livstid. Dog kan Straffen

under særdeles formildende Omstændigheder gaa ned

til 8 Aars Tugthusarbeide og i det i § 188 nævnte

Tilfælde endog til 2 Aars Strafarheide.

§ 193. En Moder, som forsætlig dræber sit uægte

Barn under eller strax efter Fodselen, anses med Straf'

arbeide fra 2 indtil 12 Aar; er Gjerningen imidlertid

udfort efter en for Fodselen fattet Beslutning, bliver

Strafarbeide fra 4 Aar indtil paa Livstid at anvende.

§ 194. Et frugtsommeligt Fruentimmer, der for-

sætlig fordriver sit Foster eller dræber det i
Moders

Liv, anses med Strafarbeide indtil 8 Aar.

Samme Straf er anvendelig paa den, som med

Moderens Samtykke i saadan Hensigt anvender Midler

paa hende med den anforte Virkning.

Sker det uden hendes Vidende og Villie, anses

Gjerningsmanden med Strafarbeide fra 4 indtil 16 Aar
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°g under særdeles skjærpende Omstændigheder paa 1869.
Livstid. 25. Juni.

§ 195. Naar et udenfor Ægteskab besvangret

Fruentimmer foder i Dolgsmaal, og Barnet derefter be-
ft°des at være dodt, uden at det kan oplyses, at Doden
er indtraadt for Fodselen, straffes hun, forsaavidt hendes
porhold iovrigt ikke medforer hojere Straf, med For-

bedringshusarbeide eller under formildende Omstændis:-
heder med Fængsel, dog ikke under 4 Maaneders sim-
Pelt Fængsel.

§ 196. Viser noget udenfor Ægteskab besvangret

fruentimmer ellers uforsvarlig Omgang ved sin Barne-
tødsel, og Barnet derefter findes at være dodt, uden at

det kan oplyses, at Doden er indtraadt for Fodselen,

straffes hun med Forbedringshusarbeide indtil 2 Aar
e'kv under formildende Omstændigheder med Fængsel,

ikke under 2 Maaneders simpelt Fængsel.

§ 197. Den, som dræber en Anden efter dennes

istemte Begjæring, straffes med Forbedringshusarbeide
e" er under særdeles formildende Omstændigheder med
Fængsel, dog ikke under 3 Maaneders simpelt Fangsel.

Hjælper Nogen en Anden til at begaa Selvmord,

traffes han med Fængsel.

§ 198. Den, som udsætter et spædt Barn eller

triader en under hans Varetægt staaende Person i

hjælpelos Tilstand, straffes med Forbedringshusarbeide
e^er under formildende Omstændigheder, navnlig hvis

gerningen ikke har medfort Fare for den Paagjæl-
deodes Liv eller Helbred, med Fængsel, ikke under 2

Måneders simpelt Fængsel. Har Handlingen medfort
^et udsatte Barns eller den forladte Persons Dod eller

*n betydelig Legemsbeskadigelse (§ 206), uden at dette

do
§ har været tilsigtet, kan Straffen stige til Tugthus-

arbeide
i 12 Aar.

§ 199. Paa samme Maade straffes den, som enten
n£egter en Vejfarende Husly eller viser ham urigtig Vej
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1869. under saadanne Forhold, at han burde have kunnet

. Juni. indse, at denne herved bringes i en hjælpelos Tilstand.

§ 200. Den, som ved Uagtsomhed bliver Aarsag

til en Andens Dod, straffes, forsaavidt Handlingen ikke

efter sin Beskaffenhed medforer storre Straf, med

Fængsel, dog ikke under 14 Dages simpelt Fængsel,

eller med Boder, ikke under 10 Rd. Under særdeles

skjærpende Omstændigheder kan Forbedringshusarbeide

indtil 2 Aar anvendes.

§ 201. Undlader Nogen at komme den, som er

stedt i Livsfare, til Hjælp, naar det var ham muligt

uden Fare for Liv eller Helbred, straffes han, hvis den

Anden omkommer, med Fængsel eller Boder. Samm
Straf rammer den, der ikke sorger for de efter Om*
stændighederne mulige Redningsmidlers Anvendelse paa

Hængte, Druknede eller paa anden Maade tilsyne-

ladende Omkomne.

Attende Kapitel.

Om Vold paa Person og Legemsbe-
skadigelser,

§ 202. Den, som overfalder en Anden med Hug

og Slag eller anden personlig Vold uden dog at tilfoje

ham Saar eller anden Skade, bliver, naar den For-

nærmede under en af ham anlagt Sag derpaa gjor Paa-

stand, at straffe med Boder, dog at efter Omstændig-

hederne Straf af Fængsel kan anvendes, navnlig naar

Volden har været overlagt.

§ 203. Oves saadan Vold imod Slægtninge i op-

stigende Linie, straffes den Skyldige med Fængsel,

ikke under 4 Maaneders simpelt Fængsel, eller med

Forbedringshusarbeide indtil 2 Aar.

§ 204. Den, som mishandler sin Ægtefælle, med

hvem han lever i Samliv, bliver, om Mishandlingen

end ikke efterlader Saar eller anden Shade, at straffe
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me d Fængsel eller under skjærpende Omstændigheder 1869.
me <i Porbedringshusarbeide indtil 2 Aar. 25. Juni.

Paa samme Maade straffes den, der mishandler
sme egne eller Andres til hans Omsorg betroede Bom.

§ 205. Tilfojer Nogen en Anden Saar eller Skade
Paa Helbred, som dog ikke er af saa stor Betydenhed
s°m den nedenfor i § 206 ommeldte, straffes han med
Pfcagse] eller under skjærpende Omstændigheder med
Strafarbeide, der i de i §§ 203 og 204 omhandlede
tilfælde endog kan stige indtil 4 Aar. ErVoldshand-
lin8en ikke udovet med Overlæg, kan Straffen dog
under iovrigt formildende Omstændigheder nedsættes til

BSder, ikke under 10 Rd.

I de her omhandlede Tilfælde kan ifolge den For-

armedes Begjæring Tiltale bortfalde, naar ingen be-

vilg Skade er sket.

§ 206. Lemlæster Nogen en Anden, beroverham
Svnet eller Horeisen eller tilfojer ham saadan Skade,
at Haand, Fod, Oje eller andet Lem af lige Vigtighed

Wiver ubrugbart, eller at hans Sjæls- eller Legemskræfter
lQvrigt blive saaledes svækkede, at han er uskikket til

at udfore sine Kaldspligter eller det daglige Livs Sysler
e°ten for bestandig eller for en længere ubestemt Tid,

a°ses den Skyldige, naar han enten har villet saadan

Skade eller dog har maattet forudse den som en rimelig

e"er ikke usandsynlig Folge af Gjerningen, med Straf-

afbeide indtil 12 Aar.

§ 207. Er en Voldsgjerning af den i § 206 om-
meldte Beskaffenhed udovet i en ved Mishandling eller

grov Fornærmelse mod Voldsmanden eller hans Nær-
meste af den Overfaldne fremkaldt oprort Sindsstem-

«

mn g, kan Straffen under iovrigt formildende Omstændig-

heder nedsættes til Fængsel, dog ikke under 3 Maaneders
simpelt Fængsel.

§ 208. Have to eller flere Personer tilfojet hin-

auden Hug, Slag eller anden Vold, der gaar ind under
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1869. § 202, og Sag i den Anledning finder Sted, kan Straf-

25. Juni. ansvaret for den ene eller begge Parter efter Omstæn-

dighederne bortfalde.

Tiltojes de i § 206 omhandlede Beskadigelser under

Slagsmaal, kan Straffen nedsættes, under iovrigt for-

mildende Omstændigheder endog til 2 Maaneders sim-

pelt Fængsel.

§ 209. Den, som ved Uagtsomhed bliver Aarsag

til, at en Legemsbeskadigelse af den i § 206 omhand-

lede Art tilfojes en Anden, straffes med Fængsel eller

' B5der.:^i^r - ^*\.^^

Nittende Kapitel.

Om Duel.

§ 210. Den, som duellerer, straffes med simpel

Fængsel. Hvis Nogen i Duel dræber en Anden eller

tilfojer ham betydelige Legemsbeskadigelser (§ 206)>

er Straffen mindst 3 Maaneders Fængsel. Var det

mellem Parterne vedtaget, at Kampen skulde fortsættes,

indtil den Enes Dod indtraadte, kan Straffen stige indtil

5 Aars Statsfængsel.

Har Nogen under Duellen ved forsætlig Overtræ-

delse af Vedtægt eller Aftale foraarsaget den Andens

Dod eller tilfojet ham en Legemsbeskadigelse, bliver

den efter Tilfældets Beskaffenhed almindelige Straf &
anvende.

§ 211. Sekundanter straffes med simpelt Fængsel?

ikke under 2 Maaneder, naar de have været vidende

om, at Duellen skulde fortsættes, indtil den Enes Dod

indtraadte, og dog ikke modsat sig Udforeisen af en

saadan Overenskomst, eller de forsætlig overtræde de

Pligter, der ifolge Vedtægt eller Aftale paahvile dem*

i



Alm. Straffelov for Island 305

Tyvende Kapitel.

Om Krænkelse af Andres Frihed.

§ 212. Den, som ved Vold eller Trusel om Vold
tvinger en Anden til at gjore, taale eller undlade Noget,

straffes, forsaavidt hans Forhold ikke efter sin Beskaf

-

fenhed medforer hojere Straf, med Boder eller Fængsel
e^er under skjærpende Omstændigheder med Forbedrings-

husarbeide indtil 1 Aar.

§ 213. Den, som uberettiget binder eller inde-

spærrer Nogen eller paa anden Maade betager ham
hans personlige Frihed, straffes med Fængsel eller

Under skjærpende Omstændigheder med Forbedringshus-
arheide indtil 2 Aar. Har Handlingen raedfort længere
Tids Frihedsberøvelse eller havt skadelig Indflydelse

Paa den Fornærmedes Sjæls- eller Legemstilstand, eller

er Nogen bortfort til fremmede Lande, hensat paa et

^sondret Sted, hvorfra han ikke ved egen Hjælp kan

komme bort, eller bleven undergivet uberettigede Per-

lers Magt, kan en hojere Grad af Strafarbeide

tvendes, og Straffen under særdeles skjærpende Om-
stændigheder endog stige til Tugthusarbeide indtil

12 Aar.

§ 214. Offentlig Paatale finder i de i § 212 og

§ 213 1ste Stykke omhandlede Tilfælde ikkun Sted,

naar den Skyldiges Forhold antages at egne sig til

stbrre Straf end Boder eller simpelt Fængsel. Er
°flentlig Sag anlagt, og Domstolene ikke finde, at den

Skyldiges Forhold egner sig til hojere Straf, bliver

^raf kun at anvende, naar den Forurettede begjærer

de n Tiltalte domt.

§ 215. Hvis Nogen ved List eller Magt unddrager

forældre eller andre rette Vedkommende et Barn under

*5 Aar, straffes han med Fængsel, ikke under 2

Måneders simpelt Fængsel, eller under skjærpende

Quistændigheder, navnlig naar det er sket i egen-

XX. 13. 20

1869.

25. Juni.
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1869. nyttigt eller usædeligt Ojemed, med Strafarbeide indtil

25. Juni. 8 Aar.

^ § 216. Med Hensyn til Straffen for Negerhandel

og Delagtighed i denne Forbrydelse forbliver det ved

Forskrifterne i Frdg. af 3. Juli 1835, sammenholdt med

denne Lovs Kap. 2 §§ 12—17.

Et og tyvende Kapitel.

Om Ærefornærmelser*

§ 217. Krænker Nogen en Andens Ære ved ube-

fojet at tillægge ham Handlinger, der vilde gjore ham

uværdig til Medborgeres Agtelse, eller otu ham at bruge

Benævnelser, som alene kunde hjemles ved saadanne

Handlinger, straffes han med Boder fra 10 indtil 200 Rd-

eller med simpelt Fængsel fra 14 Dage indtil 6 Maa-

neder.

§ 218. Sker det i et trykt Skrift eller paa anden

Maade, hvorved Ærefornærmelsen erholder en storre

Udbredelse, eller paa Steder eller til Tider, der i boj

Grad foroge det Krænkende i Ytringen, straffes den

Skyldige med simpelt Fængsel, ikke under 3 Maaneder,

eller med Boder, ikke under 50 Rd.

§ 219. For andre ubefojede Sigtelser, der maa

nedsætte den Angrebnes borgerlige Agtelse, samt for

Ukvemsord eller Skjældsord saavelsom for enhver ved

Lader eller Fagter eller anden Gjerning, der tilkjende-

giver Ringeagt, udvist Fornærmelse anvendes Boder

indtil 200 Rd. eller simpelt Fængsel indtil 6 Maaneder.

§ 220. I de i §§ 217—19 omhandlede Tilfælde

blive derhos de ubefojede Udladeiser efter den For-

nærmedes Paastand at kjende dode og magteslose.

§ 221. Naar Fornærmelsen tilbagegives Fornær-

raeren, kunne Domstolene enten for begge Personer

eller for den ene af dem anvende ringere Straf eller

efter Omstændighederne endog lade Straffen aldeles

bortfalde.
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§ 222. Den, der ved offentlige Meddelelser om 1869.
Personlige og huslige Forhold krænker Privatlivets Fred, 25. Juni.

straffes med Boder fra 5 til 100 Rd. eller simpelt
Paengsel indtil 3 Maaneder.

§ 223. Den, der krænker Husfreden ved uberet-
t'get at trænge sig ind i en Andens Bolig eller vægre
8l
8 ved paa Opfordring at forlade samme, straffes med

B^der indtil 100 Rd. eller simpelt Fængsel indtil 3
Maaneder.

§ 224. Med samme Straf anses den, der gjor

Brud paa Brevhemmeligheden.

§ 225. De i dette Kapitel nævnte Handlinger
k^nne alene paatales af den Fornærmede eller af den,
s°m ifolge Lovgivningen er berettiget til at handle paa
hans Vegne. Er den, om hvem de fornærmende Ud-
*ryk ere brugte, afgaaet ved Doden, er hans Ægte-
de, Forældre, Bom eller Sodskende berettigede til

a^ paatale samme, hvad enten Fornærmelsen er frera-

i hans levende Live eller efter hans Dod.

To og tyvende Kapitel.

Om falske Angivelser og Klagemaal.

§ 226. Den, der ved falsk Angivelse om en for-

°vet Lovovertrædelse bevirker, at den offentlige Myn-
dighed sætter sig i Virksomhed til sammes Opdagelse,

straffes, forsaavidt intet andet Onde derved maatte
Va3re tilsigtet, med Fængsel eller Boder.

§ 227. Hvo som imod bedre Vidende for Ovrig-

heden angiver Nogen for en Forbrydelse, hvori han er

Uskyldig, straffes med Fængsel eller efter Omstændig-

hederne, navnlig naar der i Loven er foreskrevet Livs-

straf eller Strafarbeide for den Forbrydelse, hvorom

der er sket Angivelse, med Strafarbeide indtil 6 Aar.

§ 228. Hvo som til Kongen, Ministerierne eller

ivrigheden eller til Althinget indgiver aabenbar falske

^tagernaal, straffes med Fængsel eller Boder eller

20*
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1869. under skjærpende Omstændigheder med Forbedringshus-

25. Juni. arbeide indtil 1 Aar, forsaavidt ikke Slutningsbesteminel-

"^^^"sen i § 227 maatte medfore hojere Straf. Er det en

Sagforer eller anden Embedsmand, som gjor sig skyldig

1 en saadan Forbrydelse, dertil forleder Andre eller der-

med er dem behjælpelig, bliver han efter Omstændig-

hederne tillige at domme til at have sit Embede for-

brudt,

§ 229. Indklæder Nogen en Ansogniug eller Klage

til Kongen, Ministerierne eller Ovrigheden eller til Al-

thinget i utilborlige eller usommelige Udtryk, bliver

han at straffe med Boder.

Samme Straf er anvendelig paa den, der paa en

Ansogning eller Klage urigtig angiver sig som Forfatter

af samme.

Tre og tyvende Kapitel.

Om Tyveri og Ran.

§ 230. Den, som gjor sig skyldig i simpelt Tyveri,

sratTes forste Gang med Fængsel paa Vand og Brod,

ikke under 5 Dage; dog kan Straffen under skjærpende

Omstændigheder, navnlig naar det Stjaalne er af be-

tydelig Værdi, naar Segl er brudt eller Gjemme aabnet

ved Vold, Diriker, falske eller tillistede Nogler, naar

Tyveriet er udovet mod Skibbrudne, under Ildebrand

eller lignende Ulykkestilfælde, eller naar den Skyldige

stod i den Bestjaalnes Tjeneste, eller hans Forhold til

denne iovrigt gav ham en særegen Leilighed til det

begaaede Tyveri, stige indtil Forbedringshusarbeide i

2 Aar.

§ 231. Folgende Tyverier betragtes som grove

og medfore forste .Gang, de begaas, Strafarbeide indtil

8 Aar:

1. naar Nogen paa Matken eller fra Stald eller Fæhus

stjæler Heste, Kvæg eller Faar;
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2* naar Nogen i Kirken sjæler Ting, som hore til 1869.

Kirken eller ere bestemte til at bruges til en kir- 25. Juni.

kelig Handling, saa og naar Nogen opbryder og

stjæler af Kirkeblokken ;

3. naar Nogen stjæler Noget, der forsendes med
Posten, medens det er under Postvæsenets Vare-

tægt, hvortil ogsaa henregnes Borttageisen af

f
'*'-

; "Brevel^^p^ ' i^^^^^^^^^^^^p^"

'

v
* - -

; ~M
4. naar Tyven ved Vold eller ved Diriker, falske eller

tillistede Nogler har skaffet sig Indgang i Hus,

den dertil horende Gaard, Værelser, aflukkede

Lofts- og Kjælderrum eller i Skib, eller det er

sket ved at stige over Hus, Mur eller andet saa-

dant Lukke eller ved at stige ind igjennem Vin-

duer, Skorstene eller andre saadanne Aabninger,

som ikke ere bestemte til Indgang. Har Tyven

paa en af de her anforte Maader ved Nattetid

skaffet sig Indgang i et beboet Sted eller beboede

Leiligheder i samme, eller har han indsneget sig

sammesteds for at kunne udove Tyveri til hin Tid,

bliver hertil at tage Hensyn ved Straffens Ud-

luaaling som en skjærpende Omstændighed;

5» naar Tyven har været beredt paa til sit Forsvar

at gjore Brug af Vaaben eller andet sligt farligt

Redskab. «

/

§ 232. Den, som efter 1 Gang at være domtfor
tyveri gjor sig skyldig i simpelt Tyveri, straffes med
Pængsel paa Vand og Brod, ikke under 3 Gange 5
Uage, eller med Forbedringshusarbeide indtil 4 Aar.

Er det et grovt Tyveri, hvori han findes skyldig,

bliver Strafarbeide fra 8 Maaneder til 10 Aar at an-

ende.

§ 233. Findes den ; som tidligere 2 Gange er

u°mt for Tyveri, derefter at have gjort sig skyldig i

simpelt Tyveri, bliver han at anse med Strafarbeide
ln dtil 6 Aar. Er det et grovt Tyveri, hvori han findes
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1869. skyldig, bliver Strafarbeide fra 1 til 12 Aar at an-

25. Juni. vende.

" * § 234. Stjæler Nogen 4de Gang eller oftere, bliver,

hvis det sidst begaaede Tyveri er simpelt, Strafarbeide

fra 1 til 10 Aar og, hvis det er et grovt Tyveri, fra

2 til 16 Aar eller under særdeles skjærpende Omstæn-

digheder indtil paa Livstid at anvende.

§ 235. Stjæler Barn mellem 10 og 15 Aar, straffes

det med Ris eller med simpelt Fængsel eller med begg e

de nævnte Straffe i Forening.

§ 236. Borttageisen af paa Roden staaende Træer

eller Dele af samme anses som andet Tyveri.

§ 237. Medforer den borttagne Gjenstands Ubetyde-

lighed i Forbindelse med dens ovrige Beskaffenhed og

de særegne Omstændigheder, hvorunder Borttageisen har

fundet Sted, at Handlingen har en mærkelig ringere Grad

af Strafværdighed end Tyveri i Almindelighed, saasom

naar Frugter i anden Mands Have eller paa dennes

Mark eller Fode- og Drikkevarer borttages til umid-

delbar Fortæring, uden at hermed er forbundet Om*

stændigheder, som udelukke Handlingen fra den mil-

dere Bedommelse, bliver Straf af Boder indtil 25 Rd«

eller simpelt Fængsel indtil 1 Maaned at anvende.

Offentlig Paatale finder kun Sted, naar den Forurettede

begjærer det.

§ 238. Sætter Nogen sig paa ulovlig Maade 1

Besiddelse af anden Mands Gods uden Hensigt til at

tilegne sig det eller skille Ejeren derved, men alen e

for at benytte sig af samme til et bestemt Brug, straffeS

han med Fængsel eller Boder. Offentlig Paatale finder

kun Sted efter den Forurettedes Begjæring.

§ 239. Den, som gjor sig skyldig i Ran, straffes

som for Tyveri.

§ 240. Den, som gjor sig skyldig i Hæleri ved

uden foregaaende derom truffen Aftale at tilforhandle

sig eller paa anden Maade modtage eller fordolge

stjaalne Koster, straffes 1ste Gang med Fængsel p&a
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^and og Brod, eller med Forbedringshusarbeide indtil 1869.

1 Aar, 2den Gang med Fængsel paa Vand og Brod, 25. Jnni.

ikke under 5 Dage, eller med Forbedringshusarbeide

indtil 2 Aar, 3die Gang med lige Fængsel, ikke under

2 Gange 5 Dage, eller med Forbedringshusarbeide indtil

3 Aar, og, sker det oftere, med Fængsel paa Vand og

^d, ikke under 4 Gange 5 Dage, eller med Straf-

a*'beide indtil 6 Aar,

§ 241. Gjor Nogen Vane eller Næringsvej af at

^forhandle sig eller paa anden lignende Maade at

Godtage stjaalne Koster, straffes han 1ste Gang med
fængsel paa Vand og Brod, ikke under 4 Gange 5
^age, eller med Strafarbeide indtil 4 Aar, og kan

Straffen, naar Forbrydelsen gjentages, stige til 8 Aar.

§ 242. Gjor Nogen sig ellers medskyldig i Tyveri,

bliver han at straffe efter Reglerne i denne Lovs Kap. 5,

saaledes at Straffen, naar den Skyldige tidligere én
eUer fiere Gange er domt for Tyveri eller Meddel-
agtighed heri, bliver at bestemme i Forhold til de for

2den Gang eller oftere begaaet Tyveri foreskrevne

Straffe. S^^i ' §^
Begaas Tyveri af den, der tidligere er domt for

anden Medskyld deri end Hæleri, kan han ikke straffes

rjngere, end om han igjen havde gjort sig skyldig i

saadan Meddelagtighed.

§ 243. De Domme, som forhen ere Nogen over-

gaaede for Tyveri eller anden Meddelagtighed deri end

Hæleri, blive, naar han derefter gjor sig skyldig i sidst-

nævnte Forbrydelse, at tage i Betragtning til Straffens

Skjærpelse paa samme Maade, som om han derved var

befunden skyldig i Hæleri.

Er Nogen, som nu skal dommes for Tyveri eller

Meddelagtighed deri, forhen domt for Hæleri, kan han

i intet Tilfælde dommes mildere, end om den nye For-

brydelse bestod i Hæleri.

§ 244. Dersom Nogen, som redelig er kommen i

Besiddelse af stjaalne Koster, lægger Dolgsmaal paa
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samme, naar de efterlyses, men det efter Omstændig

hederne raaa antages, at han derved alene har ladet

sig bestemme af ojeblikkelig Forlegenhed eller Frygt?

bliver han kun at straffe med Boder eller simpelt

Fængsel, og kan endog al Straf bortfalde, dersom han

selv af egen Drift kommer frem med Kosterne.

Fire og tyvende Kapitel.

Om Roveri og Trusler.

§ 245. Den, som ved personlig Vold eller Trusel

om ojeblikkelig Anvendelse af saadan fratager eller af-

tvinger en Anden Penge, Gods, Forskrivning eller an-

det Dokument, der begrunder Rettigheder eller der

kunde paadrage den Overfaldne eller Andre Forpligtelser

eller skille ham eller Andre ved Rettigheder, saa og

den, som bruger saadan Vold eller Trusel for at fuld-

byrde Tilvendelsen af anden Mands Ejendom eller

bringe det Borttagne i Sikkerhed, anses med Straf-

arbejde fra 1 til 10 Aar. Hvis betydelig Mishandling

har fundet Sted, eller Gjerningen iovrigt har havt en

særdeles farlig Karakter, saa og naar den Skyldig e

tilforn er domt for Roveri, grovt eller oftere gjentaget

Tyveri, kan Straffen stige til Tugthusarbeide i 16 Aar*

og under særdeles skjærpende Omstændigheder endog

til livsvarigt Tugthusarbeide.

§ 246. Gjor Nogen sig skyldig i Soroveri eller

udruster Skib i saadant Ojemed, straffes han med Tugt-

husarbeide paa Livstid eller efter Omstændighederne,

navnlig hvis Nogen er omkommen som Folge af det

soroveriske Overfald, paa Livet.

§ 247, Den, som, uden at Handlingen gaar ind

under § 245, for at forskaffe sig eller Andre Fordel

truer Nogen med Skade paa Liv, Lemmer, Frihed, Ære

eller Gods, straffes med Strafarbeide indtil 6 Aar eller

under formildende Omstændigheder med Fængsel, dog

ikke under 3 Maaners simpelt Fængsel.



§ 248. Domme, der ere overgaaede Nogen efter

§§ 245—247, skulle i Tilfælde af, at den Paagjældende
Senere findes skyldig i Tyveri, have samme Virkning,
s°m om det havde været Tyvsdomme.

Fremdeles blive Straffedomme for Meddelagtighed
1 Roveri og for Hæleri eller anden Meddelagtighed i

tyveri at sætte i Klasse med hinanden i Henseende
tjl den Forbrydelsers Gjentagelse efter §§ 240, 242 og

243 tillagte Virkning.

18

25.

Fem og tyvende Kapitel.

Oro ulovlig Omgang med Hittegods og nogle

dermed beslægtede Forbrydelser.

§ 249. Den, som ikke oplyser Hittegods, straffes

1Qe(i Fængsel, og kan Straffen under særdeles skjær-
pende Omstændigheder, navulig i Gjentagelsestilfælde,
8tlge til Forbedringshusarbeide i 2 Aar. Er den fundne

pjenstand af ubetydelig Værdi, og Omstændighederne
lovrigt tale til Fordel for den Paagjældende, kan Straffen

isættes til Boder eller endog aldeles bortfalde.

§ 250. Bestemmelserne i foregaaende Paragraf
komme ogsaa til Anvendelse paa den, der fordolger
e"e r ulovlig tilegner sig anden Mands Gods, hvoraf
^an paa anden Maade tilfældig er kommen i Be-
siddelse.

§ 251. Naar Nogen underslaar eller paa anden
Maade uredelig omgaas med strandet Gods, bliver han
at straffe med Fængsel paa Vand og Brod eller under
foHnildende Omstændigheder med simpelt Fængsel eller

Soder; dog kan Straffen under skjærpende Omstændig-
heder stige til Strafarbeide i 4 Aar.

§ 252. Den, som udplyndrer Lig, uden at Hånd-
bogen efter sin Beskaffenhed kan anses som Tyveri,

gaffes med Fængsel eller under skjærpende Omstæn-
digheder med Forbedringshusarbeide indtil 2 Aar.
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Sex og tyvende Kapitel.
25. Juni.

Om Bedrageri.

§ 253. Den, som ved at udgive sig for en anden

Person, end han er, eller ved at foregive at være be-

rettiget til at handle paa anden Mands Vegne, fra-

vender Nogen Penge eller Gods, eller som svigagtig

modtager, hvad en Anden paa Grund af urigtigt Kjend-

skab til Omstændighederne tror sig pligtig til at betale

eller afgive til ham, eller som ved falske Foregivender

forleder Nogen til at kjobe eller paa anden lignende

Maade at modtage en Gjenstand for noget væsentlig

Andet og Værdifuldere, end den er, eller som, uden

Hensigt til at betale, tager Varer paa Kredit, straffes

med Fængsel paa Vand og Brod, ikke under 5 Dage,

eller med Forbedringshusarbeide indtil 2 Aar, og kan

Straffen under særdeles skjærpende Omstændigheder,

ligesom og naar Forbrydelsen gjentages, stige indtil 6

Aars Strafarbeide.

§ 254. Samme Straf kommer til Anvendelse paa

den, som for at forholde en Anden, hvad der lovlig

tilkommer denne, fragaar Modtagelsen af, hvad der er

betroet ham til Laan, være sig Penge eller Andet, til

Leje, Forvaring, Pant eller paa anden saadan Maade,

saavelsom paa den, der svigagtig benægter den Tilbage-

givelse eller Betaling, der har fundet Sted, saa og paa

den, som underslaar noget et Dodsbo tilhorende Gods

eller fordolger en samme tilkommende Fordring, hvilken

han er pligtig at opgive, eller som fremforer opdigtede

Fordringer i et Dodsbo eller ved anden Leilighed, hvor

de paa Grund af Vedkommendes Mangel paa Kundskab

om Omstændighederne kunne ventes at sættes igjennem,

eller som i bedragerisk Hensigt berover en Anden Mid-

lerne til at gjore en lovlig Fordring gjældende eller

til at værge sig imod en urigtig Fordring ved at fra-

vende ham Dokumenter eller tilintetgjore disse eller

gjore dem ubrugelige, eller som foretager Proforma-
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Afhændelser eller Proforma-Pantsættelser for at be- 1869.

tage sine Kreditorer Midlerne til at erholde, hvad der 25^Jum.

tilkommer dem.

§ 255. Samme Straf anvendes fremdeles paa den,

som i bedragerisk Hensigt afhænder eller pantsætter

eUer paa anden svigagtig Maade, hvorved rette Ejers

Ejendomsret kunde gaa tabt, tilegner sig Gods, der er

ham betroet til Laan, Leje, Forvaring, Bestyrelse eller

pant, eller hvorover Trediemand har erhvervet en Ret-

tighed, med hvilken den, der ved hin Handling skulde

stiftes, er uforenelig, saa og paa den, der svigagtig

hortflytter eller forstikker arresteret Gods.

§ 256. Er det fremmede Penge, Nogen uberettiget

anvender til eget Brug, skal det dog, dersom det ikke

er ved at bryde Segl eller Laas for de fremmede Penge,

at han har sat sig istand til at benytte dem, og han

heller ikke svigagtig har fragaaet Modtagelsen, bero

paa den Forurettede, om han vil have Sagen forfulgt,

ligesom han og, indtil Dom er afsagt, kan frafalde

Sagens fortsatte Forfolgning, og bortfalder alt Straf-

ansvar, hvis den Skyldige, inden Dom i forste Instans

overgaar ham, erstatter, hvad han saaledes har for-

brugt.

§ 257. Straffebestemmelsen i § 253 kommer lige-

ledes til Anvendelse paa den, der forover Bedrageri i

Spil, saa og paa den, der ved Signen, Maalen, Manen,

Spaaen eller ved Hjælp af andre overtroiske Kunster

fravender Nogen Penge eller Gods.

§ 258. Er et Bedrageri, der ellers vilde være at

straffe efter § 253, udovet i en saa lidet betydende

Grad, eller iovrigt under saadanne særegne Omstæn-

digheder, at samme har en mærkelig ringere Grad af

Strafværdighed end Bedrageri i Almindelighed, bliver

Straf af simpelt Fængsel indtil 2 Maaneder eller under

særdeles formildende Omstændigheder af Boder indtil

25 Rd. at anvende. Offentlig Paatale kan bortfalde,

naar den Forurettede heri samtykker.



316 Alm. Straffelov for Island.

869. § 259. Svigagtige Handlinger, der vel ere be-

Juni. slægtede med de i §§ 253— 257 omhandlede, men dog

ikke ganske kunne sættes ved Siden af disse, straffes

med Boder eller Fængsel. Offentlig Paatale kan bort-

falde, naar den Forurettede deri samtykker.

§ 260. Den, som svigagtig tilvender sig Noget af

det, der forsendes med Posten og er hans Varetægt

undergivet, anses med Strafarbeide indtil 8 Aar.

§ 261. Den, som ved at benytte So-, Brand-

eller anden Forsikring gjor sig skyldig i svigagtig Om-

gang, anses uden Hensyn til, hvor Forsikringen er

tegnet, med Strafarbeide indtil 6 Aar eller med Fængsel

paa Vand og Brod, ikke under 2 Gange 5 Dage.

§ 262. Naar Nogen, efterat hans Bo er taget

under Behandling som fallit, eller paa en Tid, da han

maatte forudse sin foiestaaende Fallit, i egennyttig

Hensigt foretager Noget, der gaar ud paa, at Boets

lovlige Ejendele eller Fordringer ikke komme sanim e

tilgode, eller at urigtige Fordringer paa Boet gjores

gjældende, eller naar Nogen til den sidstnævnte Tid 1

lige Hensigt optager nye Forstrækninger, anses han

med Strafarbeide indtil 6 Aar eller med Fængsel pa*1

Vand og Brftd, ikke under 2 Gange 5 Dage.

§ 263. Den, som til et af de ovennævnte Tids-

punkter foretager Handlinger, ved hvilke han, dog udeø

derved at soge egen Fordel, retsstridig begunstiger

enkelte Kreditorer paa andres Bekostning, saasom ved

at foretage Afhændelser mod et uforholdsmæssig rioge

Vederlag, ved at benytte, hvad han har under Hænder,

til fortrinsvis at betale enkelte Kreditorer, eller ved at

udstede Dokumenter, som under Falliten skulde gi ve

enkelte Kreditorer Fortrin fremfor de ovrige, straffes

med Fængsel paa Vand og Brod eller under formil-

dende Omstændigheder med simpelt Fængsel, dog ikke

under 1 Maaned.

§ 264. Befindes det, at Nogen, som er pligtig til

at fore Handelsboger, og hvis Bo er kommen under
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Pallitbehandling, har forvansket, bortskaffet eller tilintet- 1869,

gjort disse Boger eller har fort dem paa en uredelig 25. Juni.

Maade eller i svigagtig Hensigt undladt at fore dem,
—^v^*fc

straffes han med Fængsel paa Vand og Brod eller med

Forbedringshusarbeide indtil 2 Aar.

Har Fallenten gjort sig skyldig i grove Uordener

i Heuseende til Forelsen af sine Handelsboger, bliver

"an at straffe med simpelt Fængsel indtil 6 Maaneder.

§ 265. Naar Nogen, hvis Bo er kommet under

Jallitbehaudling, befindes ved odsel Levemaade, ved

hoit Spil, ved vovelige Foretagender, der ikke staa i

Forhold til haus Formue, eller ved anden saadan let-

sindig Adfærd at have paafort sine Kreditorer betyde-

'ige Tab, bliver han, naar nogen af Boets Kreditorer

derpaa andrager, at straffe med Fængsel

Syv og tyvende Kapitel.

Oni Falskmyntneri, Efterskriven ogForfalsk-

ning af Dokumenter og andet Falsk.

§ 266. Den, som eftergjor dansk Mynt eller Na-

tionalbankens Sedler, straffes med 2 indtil 12 Aars,

°g den, som forfalsker samme, med 1 indtil 6 Aars

Strafarbeide.

Forbrydelsen er fuldbyrdet, saasnart Mynten eller

Seddelen er bleven forfærdiget eller forfalsket, om den

end ikke er udgiven.

§ 267. Den, som eftergjor fremmed Mynt eller

fremmede Pengesedler, skal, om de end ej ere bestemte

til Udgivelse i Island, anses med Strafarbeide fra 1

^dtil 8 Aar, og den, som forfalsker dem, med Straf-

arbeide indtil 4 Aar.

§ 268. Deltager Nogen i et Falskmyntneri, der

er begaaet i Udlandet under saadanne Omstændigheder,

at Hovedmanden ikke i den danske Stat kan drages

t! l Ansvar, ved i Island at udgive de falske Penge,
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1869. bliver han at straffe, som om han selv var Gjernings-

25. Juni. manden.

§ 269. Udgiver Nogen Penge, om hvilke det er

ham vitterligt eller han har Formodning, at de ere

eftergjorte eller forfalskede, uden at hans Forhold dog

kan betragtes som Delagtighed i Falskmyntneriet selv,

straffes han med Forbedringshusarbeide indtil 2 Aar

eller med Fængsel. Har han selv modtaget Pengene

som ægte, straffes han med Fængsel eller Boder.

§ 270. Den, som falskelig skriver anden Mands

Navn under Testament, Kontrakt, Gjældsbrev, Trans-

port, Anvisning, Kaution, Fuldmagt, Kvittering eller

noget andet privat Dokument, som sigter til at stift

Rettigheder eller hæve Forpligtelser, anses med Straf-

arbeide fra 1 til 8 Aar; dog kan Straffen, naar Gjen-

standen er af ubetydelig Værdi, eller iovrigt under

særdeles formildende Omstændigheder, navnlig naar

Gjerningsmanden hverken har paafort eller tilsigtet at

paafore Andre nogen Skade, nedsættes endog til P'ængsel

paa Vand og Brod, ikke under 4 Gange 5 Dage.

§ 271. Er det en Statsforskrivning, en Vexel

eller andet saadant til almindeligt Omlob bestemt Papir*

med Hensyn til hvilket Forbrydelsen er begaaet, bliver

Strafarbeide fra 1 til 12 Aar at idomme.

Samme Straf er anvendelig, naar Nogen paa lige

Maade falskelig udfærdiger en Ministerial- eller Ov-

righeds-Resolution, en Retsakt eller noget andet of-

fentligt Dokument, der skulde indeholde en bindende

Regel eller Afgjorelse eller og udgjore et juridisk

.

Bevis. iiWy-J 'V-
:

§ 272. Skriver Nogen falskelig anden Mands

Navn under Andragender, Vidnesbyrd, Pas eller andre

Dokumenter, der ifolge deres Beskaffenhed ere af mindre

Betydning end de i §§ 270 og 271 nævnte, bliver han

at straffe med Fængsel paa Vand og Brod, ikke under

2 Gange 5 Dage, eller med Strafarbeide indtil 4 Aar.
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§ 273. De i §§ 270—272 foreskrevne Straffe 1869.

^ulle dog, naar det falske Dokument paa Grund af 25. Juni.

dets ojensynlige Mangler har været mindre farligt,

kunne nedsættes, efter Omstændighederne indtil det

Halve/
.

^Ka^^M^^Si: W^Ø^^^^^^^^^^^M
§ 274. Den, der efterskriver Kongens Navn,

straffes med Strafarbeide, dog ikke under 2 Aar.

§ 275. Den, som falskelig udfylder et i en An-
dens Navn udstedt og af denne underskrevet, men til

Udgivelse endnu ikke bestemt Dokument eller forsyner

det med Segl, hvor det udfordres til at give Dokumentet

fuld Gyldighed, anses, som om han falskelig havde

underskrevet det.

§ 276. Med samme Straf, som om han havde
f°rsynet det med falsk Underskrift, anses fremdeles

den, der forfalsker Indholdet af et Dokument. Er For-

falskningen saa kjendelig, at Ingen uden aabenbar Ufor-

sigtighed derved kunde skuffes, kan Straffen nedsættes,

efter Omstændighederne til det Halve.

§ 277. Skriver Nogen opdigtede Navne under et

Dokument, blive de for falsk Underskrift paa Doku-

menter af samme Beskaffenhed givne Forskrifter at

tvende med en forholdsmæssig Nedsættelse af Straffen,

efter Omstændighederne til det Halve.

§ 278. De i §§ 270—277 nævnte Forbrydelser

anses som fuldbyrdede, saasnart Falskneren har gjort

B*ug af Dokumentet eller givet det fra sig til Benyt-

telse af en Anden, uden Hensyn til, om Nogen derved

er bleven skuffet.

§ 279. Den, der i svigagtig Hensigt forfærdiger

urigtige Maal eller Vægtredskaber eller forandrer rette

Maal eller Vægtredskaber, saavelsom den, der benytter

saadanne falske eller forfalskede Redskaber til dermed

at bedrage Andre, straffes med Fængsel paa Vand og

Brod, ikke under 5 Dage, eller med Forbedringshus-

arbeide indtil 2 Aar. Under særdeles skjærpende Om-
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1869. stændigheder, ligesom og naar Forbrydelsen gjentages,

25. Juni. kan Straffen stige indtil 6 Aars Strafarbeide.

Den, der i sin Næringsdrift benytter Vægt og

Maal, som ikke lovlig er justeret, eller som ved Tid

eller Brug er bleven forandret, straffes forste Gang

med Boder indtil 50 Rd. og i Gjentagelsestilfælde med

hojere Boder eller Fængsel.

§ 280. Med den i foregaaende Paragrafs 1ste

Stykke foreskrevne Straf anses fremdeles den, som

forfalsker Varer eller som falskelig forsyner Varer eller

andre Gjenstande med et offentligt Stempel eller Mærke,

der skal afgive Borgen for sammes Ægthed eller Godhed,

eller som svigagtig tilvender sig sligt Stempel eller

Præg paa Gjenstande, der ikke egne sig dertil, saavel-

som den, der uhjemlet anbringer Andres Mærke eller

Stempel paa Varer, der ere af væsentlig ringere Be-

skaffenhed end den, som Stemplet eller Mærket an-

tyder.

Ere de Varer, hvorpaa Andres Mærke eller Stempel

uhjemlet er anbragt, ikke af nogen væsentlig ringere

Beskaffenhed, bliver den i § 279 2det Stykke fastsatte

Straf at anvende, hvorhos Paatale kun finder Sted,

forsaavidt Nogen, som derved er forurettet, begjærer

det. Saa kommer ogsaa den nysnævnte Straffebestem-

melse til Anvendelse med Hensyn til mindre, i Smaa-

handelen forefaldende Forfalskninger, ved hvilke kun

ubetydeligt Tab tilfojes Nogen.

§ 281. Den, som i bedragerisk Hensigt flytter,

sætter eller borttager Skjelsten eller forvansker andet

Mærke, der betegner de forskjellige Ejendommes Grænd-

ser eller de dermed forbundne Rettigheder, bliver lige-

ledes at straffe efter Bestemmelsen i § 279 1ste

Stykke.
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Otte og tyvende Kapitel.

Om Brandstiftelse.

§ 282. Sætter Nogen Ild paa Hus eller Skib,

€nten det er hans eget eller en Andens, under saa-

danne Omstændigheder, at han maatte indse, at Andres
Liv derved udsattes for aabenbar Fare, eller det sker

at befordre Opror, Plyndring eller anden saadan

Forstyrrelse af Samfundsordenen eller for at forvolde

udstrakt Odelæggelse, straffes den Skyldige med
Tugtluisarbeide , ikke under 8 Aar; dog kan Straffen,

hvis Nogen ved Ildebranden omkommer, stige til Livs-

straf.

§ 283. Sætter Nogen ellers Ild paa anden Mands
Bus eller Skib, anses han med Strafarbeide fra 2 til

12 Aar.

Lige Straf er den undergiven, som for at besvige

brandforsikringen eller i anden retsstridig Hensigt

sætter Ud paa eget Hus eller Skib eller paa anden

Mands Hus eller Skib efter dennes Begjæring eller

nied hans Samtykke; dog kan Straffen i disse Tilfælde

under formildende Omstændigheder, navnlig hvor Huset
er afsides beliggende og ikke beboet af Andre, ned-

sattes til Strafarbeide i 1 Aar.

Til Hus bliver at henfore ikke blot de ganske eller

hidels beboede eller til Beboelse indrettede Bygninger

n^ed de dertil horende Udhuse, men ogsaa Kirker,

Moller, Fabriker, Magasinbygninger og alle andre Byg-
njnger, som med dem kunne sættes i Klasse.

§ 284. Er det paa Skov, Torvemose, Hede, Ager

eller Eng, paa Tommer- eller Brændeforraad, Korn-

eller Hostakke, paa Hytter eller Skure, eller andre

Agnende Gjenstande, at Ildspaasættelsen har fundet

Sted, anses den Skyldige med Strafarbeide indtil 8

Aar, dog at Straffen, hvis Gjenstanden er af sær ringe

Betydenhed, og iovrigt under formildende Omstændig-

XX. B. 21

1869.

25. Juni.
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1869. heder, kan nedsættes til Fængsel paa Vand og Brod,

. Juni. ikke under 2 Gange 5 Dage.

Har Ildspaasættelsen fundet Sted under saadanne

Omstændigheder, at Gjerningsmanden maatte indse, at

Andres Liv derved udsattes for aabenbar Fare, eller

er den sket for at forvolde saadan Ulykke eller Øde-

læggelse, som i § 282 omhandlet, kommer Straffebe-

stemmelsen i samme Paragraf til Anvendelse.

§ 285. De i §§ 282—284 omhandlede Forbry-

delser anses som fuldbyrdede, saasnart der er opstaaet

Ild i den Gjenstand, hvis Antændelse udgjor Forbry-

delsen, uden Hensyn til om den har grebet mere eller

mindre om sig.

§ 286. Den, som ved Tilsidesættelse af almindelig

Forsigtighed afstedkommer Udsvaade, straffes med

Fængsel, hvilken Straf dog bortfalder, naar han er-

statter Skaden.

Ni og tyvende Kapitel.

Om Handlinger, hvorved Skibbrud, Over-

svømmelse eller anden s tor re Ulykke

kan foraarsages.

§ 287. Hvo som i den Hensigt at vildlede eller

skade Sofarende odelægger, bortskaffer eller beskadiger

Fyrindretning, Solygte eller andet til de Sofarendes

"Vejledning anbragt Tegn eller Mærke, slukker Fyr eller

Solygte, anbringer falsk Tegn eller Mærke eller op-

fylder eller stopper det rette Farvand i So eller Strom,

straffes med Strafarbeide, ikke under 4 Aar.

Foretages nogen af de ommeldte Handlinger uden

den nævnte Hensigt, men dog med Forsæt, bliver den

Skyldige at straffe med Fængsel eller under skjærpende

Omstændigheder med Forbedringshusarbeide indtil 2 Aar.

§ 288. Forvolder Nogen Skibbrud eller anden

Soskade under saadanne Omstændigheder, at Menne-

skers Liv derved udsættes for aabenbar Fare, straffes
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han med Tugthusarbeide, ikke under 8 Aar, dog at 1869.

Straffen, hvis Nogen derved omkommer, kan stige til 25. Juni.

Livsstraf. Sker det under andre Omstændigheder, bliver

en ringere Grad af Strafarbeide at anvende.

§ 289. Den, som for at bevirke Oversvømmelse

odelægger eller beskadiger Vandledninger eller aabner

Kanal, Dæmning, Sluse eller anden saadan Vandbyg-
DlQ

gj anses med Strafarbeide indtil 8 Aar, dog at

Straffen, hvis betydelig Skade sker, kan stige hojere,

°8> hvis Nogen derved omkommer, endog til Livsstraf.

Sker det med Forsæt, men uden den Hensigt at

bevirke Oversvømmelse, straffes Gjerningsmanden med
Fængsel eller under skjærpende Omstændigheder med

Forbedringshusarbeide indtil 2 Aar.

§ 290. Den, som forsætlig beskadiger en Jern-
bane, Transportmidlerne eller Banens ovrige Tilbehor,

henlægger eller henkaster Noget paa Banen, forrykker

Skinnerne, efterligner Signalerne, uberettiget bringer

t>anip- eller andre Banevogne i Bevægelse eller iovrigt

oretager Handlinger, hvorved Transporten paa Banen
udsættes for Fare, anses med Strafarbeide indtil 8 Aar,

at Straffen, hvis betydelig Skade sker, kan stige

bojere, og, hvis Nogen derved omkommer, endog til

livsstraf.

Dersom Handlingen efter sin Beskaffenhed ikke

kunde bringe Transporten i nogen virkelig Fare, eller

Saadant dog maa anses at have ligget udenfor Gjer-

ningsmandens Tanke og Hensigt, bliver den Skyldige

at straffe med Fængsel eller under særdeles skjærpende

Omstændigheder med Forbedringshusarbeide indtil 1 Aar,

forsaavidt ikke nogen anden Straffebestemmelse maatte

Udfore hojere Straf.

§ 291. Foretages nogen af de Handlinger, der

°mtales i §§ 287—290, af Uagtsomhed, bliver Straf af

fængsel eller Boder at anvende.

§ 292. Anvender Nogen giftige eller andre farlige

Stoffer til Varer, der ere bestemte til Forhandling eller

21*
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1869* Benyttelse af Andre, paa en saadan Maade, at Andres

25/Juni. Sundhed udsættes for Fare ved Brugen af samme,

straffes han, forsaavidt ikke nogen anden Straffebe-

stemmelse maatte medfore hojeie Straf, med Fængsel

eller under skjærpende Omstændigheder, navnlig naar

Nogen derved har taget Skade eller endog er omkom-

men, med Forbedringshusarbeide.

Samme Straf er den undergiven, som falholder

Varer, hvortil han véd, at slige Stoffer paa foranforte

Maade ere benyttede.

Foretages saadanne Handlinger af Uagtsomhed,

bliver Straf af Boder at anvende.

§ 293. Den, som ved Overtrædelse af de Lov-

bestemmelser, der ere givne, eller de Forholdsregler,

der af Ovrigheden anordnes til Forebyggelse af snut'

som Sygdom eller sammes Udbredelse, foranlediger

Smitte eller videre Udbredelse af Sygdommen, straffes

med Fængsel eller under skjærpende Omstændigheder

med Forbedringshusarbeide indtil 2 Aar.

§ 294. Skulde Nogen befindes forsætlig at udbrede

smitsom Syge blandt Husdyrene, bliver han at anse

med Strafarbejde indtil 8 Aar.

Den, som ved Overtrædelse af de Lovbestemmel-

ser, der ere givne, eller Forholdsregler, der af Ovrig-

heden anordnes til Forebyggelse af smitsom Sygdoms

Udbredelse hos Husdyrene, giver Anledning til videre

Udbredelse af saadan Sygdom, straffes med Fængsel

eller Boder, ikke under 20 Rd.

§ 295. Den, der forsætlig borttager, odelægger

eller beskadiger Broer, Færgeindretninger, Bronde,

Vandledninger, Fortoiningsredskaber eller Mærke, Ræk-

værk eller Andet, som er anbragt for at afværge eller

advare imod Fare paa Vej, Gade eller andet Sted,

hvortil haves almindelig Adgang, straffes med Fængsel

eller Boder.
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Tredivte Kapitel.

Orn Ødelæggelse eller Beskadigelse af frem-

med Ejendom samt om Dyrplageri.

§ 296. Den, som forsætlig borttager, odelægger
e ller beskadiger offentlige Monumenter eller Ting, som
ere bestemte til almindelig Nytte, saasom Træplant-

age Hegn, Lygter til Gaders og Vejes Belysning,

Vejviser, Varde eller Milepæl, straffes med Boder eller

Fængsel.

§ 297. Den, som forsætlig enten beskadiger eu

elektrisk Telegraf eller de til samme horende Appa-
rater eller iovrigt foretager nogen Handling, hvorved

^legrafledningen afbrydes eller svækkes, eller Appa-
raternes Afbenyttelse forhindres, straffes med Fængsel
eller under formildende Omstændigheder med Boder,
d°g ikke under 25 Rd., forsaavidt Handlfngen ikke

efter sin Beskaffenhed medforer storre Straf.

Sker det af Uagtsomhed, anvendes Boder indtil

50 Rd. eller simpelt Fængsel indtil IMaaned; dog kan

Straffen bortfalde, hvis Gjerningsmanden uopholdelig

anmelder det Skete for den nærmeste Politiovrighed
eUer en af de ved Vej- eller Telegrafvæsenet ansatte

Embedsmænd eller Betjente.

§ 298. Odelægger eller beskadiger Nogen ellers

forsætlig fremmed Ejendom, bliver han, forsaavidt For-

holdet ikke falder ind under strængere Straffebestem-

melser, at straffe med Boder eller Fængsel. Offentlig

Paatale finder kun Sted, naar Handlingen har medfort

forstyrrelse af den offentlige Fred eller været forbunden

m^d Overtrædelse af Politiforskrifter.

§ 299. Hvo, som gjor sig skyldig i raa Mishand-
ling eller anden grusom og oprorende Behandling af

navnlig af Husdyr, bliver at straffe med Boder

indtil 100 Rd. eller med simpelt Fængsel indtil 4

Maaneder.

1869.

25. Juni.
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1869.

25. Juni.
Et og tredivte Kapitel.

Om Paatalen af Forbrydelser, Forebyggelses-

tvang, Skadeserstatning m . v.

§ 300. De i denne Lov omhandlede Forbrydelser

ere, forsaavidt ikke anderledes særlig er bestemt, Gjen-

stand for offentlig Paatale.

Dog skal vedkommende Amtmand i de Tilfælde,

hvor en begaaet Forseelse efter Forskrifterne i denne

Lov ikke kan paadrage hojere Straf end Boder, være

bemyndiget til at frafalde retlig Forfolgning, naar Gjer-

ningsmanden mindelig erlægger en Bode af et Belob,

der ligger indenfor Grændserne af den Bodestraf, Loven

foreskriver for den paagjældende Forseelse, og af Amt-

manden skjonnes at staa i et passende Forhold til

Gjerningens Beskaffenhed, og derhos erstatter de Be-

kostninger, som raaatte være paalobne i Anledning a-f

Undersogelsen.

§ 301. Undsiger Nogen en Anden eller truer ham

med Brand eller anden Ulykke, bliver det, forsaavidt

saadan Undsigelse eller Trusel ikke gaar ind under

nogen af de i denne Lov indeholdte Straffebesteramel-

ser, efter den Paagjældendes Begjæring ifolge Øvrig-

hedens Foranstaltning af Domstolene at afgjore, om

den Undsigende i den Anledning skal stille Sikkerhed

og da hvilken, eller i Mangel deraf hensættes i Vare-

tægtsfængsel paa det Offentliges Bekostning. Er Nogen

saaledes domt til at stille Sikkerhed, og han senere

mener at burde fritages derfor paa Grund af forandrede

Forhold, bliver Sporgsmaalet herom under en offentlig

Sag at afgjore af den samme Domstol, forsaavidt ikke den

Undsagte for Fogden erklærer sig enig i, at Sikker-

hedsstillelsen opgives.

§ 302. Enhver, der har gjort sig skyldig i en

Forbrydelse, er pligtig at tilsvare den Skadelidende

Erstatning.
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§ 303. Foruden den Erstatning for Helbredelses- 1869.

udgifter og for Næringstab, som den, der forsætlig 25- JaD^

*ller af Mangel paa tilborlig Agtsomhed har tilfojet en '

~~~

•Anden en Legemsbeskadigelse, er pligtig at udrede til

denne, vil den Skyldige derhos kunne dommes til at

betale deu Skadelidende en af Retten fastsat Godt-

gjorelse for de Lidelser, som ere ham paaforte, saa-
velsom for den Ulempe, Lyde og Vansir, der maatte •

flyde af den ham tilfojede Skade.

§ 304. Ligeledes vil den, som paa en strafbar

Maade har forvoldt en Andens Dod, kunne tilpligtes,

P^a derom sket Begjæring, at give den Afdodes Ægte-
vie eller Bom Erstatning for Tabet af deres For-

sorger, fastsat enten til en bestemt Sum engang for

aNe eller til fortlobende Underholdningsbidrag for et

*ist Tidsrum.

§ 305. Uigemaade vil den, der har gjort sig

skyldig i Ærefornærmelse eller i en af de i denne

Lovs Kap. 16 §§ 167—176, jfr. 177, omhandlede For-

brydelser, efter Omstændighederne kunne tilpligtes at

betale en passende Godtgjorelse til den Fornærmede
f°r den derved bevirkede Ødelæggelse eller Forstyrrelse

*f dennes Stilling og Forhold.

§ 306. Den, som over Vold mod sine Forældre
e"er Slægtninge i opstigende Linie, forbryder sin Arveret
€ fter den, mod hvem han saaledes har forbrudt sig,

Medmindre den Paagjældende udtrykkelig erklærer det

for sin Villie, at Arveforholdet ikke destomindre skal

forblive uforandret.

Findes Nogen at have gjort sig skyldig i de i denne

Lovs Kap. 21 §§ 217 og 218 ommeldte grove For-

nærmelser mod saadanne Slægtninge, vil han ligeledes,

naar derom nedlægges Paastand, være at domme til

at have sin Arveret efter den Paagjældende forbrudt.

I begge Tilfælde kan dog den forbrudte Arveret

1 det Hele eller for en Del senere tilbagegives den

Skyldige ved en testamentarisk Bestemmelse.
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To og tredivte Kapitel.
25. Juni.

6 *

-^v^'Om Lovens Ikrafttræden, Overgangsbestem-

melser samt om Ophævelse af ældre

Bestemmelser.

§ 307. Denne Lov træder i TCraft den 1. August

1870. Indtil der i Island er tilvejebragt en Straf-*

• anstalt og de fornodne Fængselsbygninger, vil der dog

i de Tilfælde, hvor Loven fastsætter enten Strafarbeide

i 2 Aar eller kortere Tid eller Fændselsstraf, være at

anvende Risstraf og Boder efter Reglerne i Frdg.

24. Januar 1838 §§ 4 og 5, medens Strafarbeide i

længere Tid end 2*Aar ligesom hidtil vil være at ud-

staa i Strafanstalterne i Danmark. Indtil samme Tids-

punkt ville Bestemmelserne i nærværende Lovs § 31

andet og tredie Stykke ikke være at bringe til An-

vendelse, hvorimod der med Hensyn til idomte Boders

Erlæggelse og mulige Afsoning vil være at forholde

efter fornævnte Forordnings § 9. Det forbeholdes

Kongen ved Anordning at fastsætte, naar disse midler-

tidige Bestemmelser træde ud af Kraft.

§ 308. Er en Forbrydelse vel begaaet, men Sagen

desangaaende ikke endelig paakjendt inden den i § 307

nævnte Tid, bliver Straffen at fastsætte efter nær-

værende Lov, forsaavidt den derefter vil blive mildere

end efter den ældre Lovgivning.

§ 309. Den, som efter tidligere at være domt til

Straf efter den ældre Lovgivning for en Forbrydelse,

for hvilken der i nærværende Lov i Gjentagelsestilfælde

er foreskrevet forhojet Straf, igjen findes skyldig i lige

Forbrydelse, bliver at anse, som om den tidligere Dom
havde været afsagt efter nærværende Lov.

§ 310. Fra den i Begyndelsen af § 307 nævnte

Tid bortfalde, forsaavidt det ikke allerede er sket, fol-

gende Bestemmelser i Kong Christian V.'s danske Lov,

nemlig:
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af 1ste Bog Kap. 4 Art. 6, Kap. 5 Art, 3, Kap. 8

Art. 7 og 8, Kap. 9 Art, 11, Kap. 13 Art. 9

og 10, Kap. 14 Art, 1, Kap. 19 Art. 3 og 6,

Kap. 21 Art. 17, Kap. 23 Art. 1, Kap. 24

Art. 4— 7, 10— 16,29, 48—50, Kap. 25 Art. 29;
af 2den Bog Kap. 10 Art. 4, forsaavidt Selvmordere

angaar;

af 3die Bog Kap. 1 Art, 6, Kap. 10 Art. 4, Kap. 16

Art. 7, 9 § 8 og 16 § 9, Kap. 20 Art. 3;
af 4de Bog Kap. 3 Art. 2;
af 5te Bog Kap. 2 Art. 87 og 89, Kap. 3 Art, 11,

Kap. 7 Art. 15, Kap. 8 Art. 3 og 4, Kap. 9

Art. 2 og 5;
af 6te Bog Kap. 1 Art. 1 og 3—13, Kap. 4—9,

Kap. 10 Art. 1, Kap. 11, Kap. 12 Art. 1—7,

9 og 10, Kap. 13 Art. 1, 6-18, 22—30, Kap.

14 Art. 1—6 og 8—19, Kap. 15 Art. 1—8,

13—22, Kap. 16, Kap. 17 Art. 3, 12, 20—30
og 32—41, Kap. 18, Kap. 19 Art. 1-5, Kap.

20 Art. 1-3, Kap. 21 og 22.

Fremdeles Straffebestemmelserne i folgende Artikler

af Kong Christian V.'s danske Lov, nemlig:

* 1ste Bogs Kap. 1 Art. 1, 5 og 6, Kap. 5 Art. 9,

Kap. 8 Art. 4, 5 og 10 Slutn., Kap. 13 Art.

11 og 20, Kap, 19 Art. 5 og 9, Kap. 23 Art.

6, Kap. 24 Art. 9, 35, 43 og 55, Kap. 26

Art. 1;

i 2den Bogs Kap. 3 Art. 8, Kap. 5 Art. 20, Kap. 9

Art. 26, Kap. 17 Art. 22;

' 3die Bogs Kap. 1 Art. 2, Kap. 4 Art. 6, Kap. 16

Art. 9 § 7 og 16 § 2;
1 4de Bogs Kap. 2 Art, 13, Kap. 4 Art. 4 og 5,

Kap. 5 Art. 3, Kap. 6 Art. 6;
1 5te Bogs Kap. 2 Art. 78, Kap. 3 Art. 34 og 37,

Kap. 8 Art. 12, Kap. 11 Art. 7;

1 6te Bogs Kap. 13 Art. 2 og 3, Kap. 14 Art. 7,

Kap. 15 Art. 9, 10 og 12, Kap. 17 Art. 11 og 15.

li

25.
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1869. § 311. Endvidere bortfalde, fra den i Begyndelsen

25. Juni. af § 307 nævnte Tid, af Lovbestemmelser, som ere
^^"v_<*-

yngre end Kong Christian V.'s danske Lov og ikke tid-

ligere ere hævede, folgende:

Frdg. af 4. Marts 1690 om Tyves og utro Tjeneres

Straf;

— 6. Februar 1694 om Overlast og Drab at hindre

og afværge;

— 31. August 1695 om Skudsmaal og Lofter for

Ægteskab;

— 21. Septbr. 1695 om dem, som lade de for Mord

eller Drab anholdte Personer af deres Ar-

rest undkomme;

— 16. Oktbr. 1697 om grove Morderes Straf;

Forbud af 23. Oktbr. 1700 paa Skjænk og Gave at

give og modtage;

Frdg. af 21. Marts 1705 om Forhold med strandede

1 Skibe og Gods § 2;

Patent af 21. Maj 1726 om danske Undersaatter, som

staa i fremmed Krigstjeneste;

Frdg. af 23. Decbr. 1735 om temere litigantes m. m-

§§ 4 og 5;

— 9. August 1737 om Delinkventers Henrettelse

og Begravelse;

— 27. Januar 1738 om skjærpet Straf for grove

Mordere;

— 17. Marts 1741 om Udfordringer og Dueller;

— 9. Juli 1745 om Informatorer, som besvangre

deres kvindelige Elever;

— 2. Septbr. 1745 om Lejermaal begaaede af og

med Ukonfirmerede;

— 7. Februar 1749, hvorved ovennævnte Frdg. a*

16. Oktbr. 1697 yderligere forklares;

— 19. Marts 1751 augaaende Straf for Losagtighed;

— 19. Novbr. 1751 om Kagstrogne og Brænde-

mærkede;
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Frdg. af 1. Februar 1757 om Misbrug af Brændevins- 1869.

drik § 7; 25. Juni

— 18. Decbr. 1767 om Straf for Delinkventer, som

for at miste Livet, ombringe Andre;

— 21. Oktbr. 1791 om Henrettelse med Oxe;

— 31. Januar 1794 om det formentlig Vanærende

i at trække Huden af Kreaturer § 3;

Plakat af 15. Juli 1801 om Beskadigelse af Skibsfor-

toiningsringe m. v.

;

— 19. April 1805 om Udlændinge, som hendommes

til offentligt Arbeide;

Reglement af 21. Novbr. 1810 om Jordemodervæsenet

Fr<ig. af 12. Juni 1816 om Straffen af Fængsel paa

Vand og Brod;

— 11. Marts 1818 om Fanger, der undvige af

Straffeanstalterne m. v. §§ 4 og 5;

— 9. Juni 1819 om ulovlig Hverving;

— 4. August 1819 om Forpligtelsen til at frelse

Skindode m. v. § 4;

Plakat af 6. Oktbr. 1819 om Overtrædelser med Hen-

syn til Kvarantænevæsenet;

Frdg. af 15. Decbr. 1820 om Ansogningers og Klagers

Forfattelse og Indsendelse §§ 4 --7;

— 24. Septbr. 1824 om Straffen af Boeslods For-

brydelse m. v.;

— 20. April 1825 om Straffen for Soroveri §§ 1

og 2;

Sportelreglement af 10. Septbr. 1830 § 82;

Frdg. af 21. Decbr. 1831, IL om Landsforvisnings-

straffens Ophævelse med Undtagelse af Slut-

ningen af § 2 samt § 9;

— 4. Oktbr. 1833 om de Forbrydelser, hvorved

Andre angribes paa Legeme og Frihed;

~ 28. Decbr. 1836 om Strandinger § 37 Nr. IV;

— 24. Januar 1838 angaaende Kriminalvæsenet paa

Island §§ 3, 4 og 5 (de tvende sidstnævnte
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1869. dog forst fra den Tid, da nærværende Lov

25. Juni. fuldstændig træder i Kraft, jfr. § 307),
t~^~mm^

f 6—8, 9 (den sidste ligeledes forst fra den

Tid, da nærværende Lov fuldstændig

træder i Kraft), 10 (dog kun forsaavidt an-

gaar de under denne Lov henhorende For-

seelser), 11 og 12;

Frdg. af 11. April 1840 om Straffen for Tyveri, Be-

drageri m. m.;

— 15. April 1840 om Straffen for Mened med Und-

tagelse af § 14;

— 26. Marts 1841 om Straffen for Brandstiftelse;

Plakat af 24. Septbr. 1841 om Besiddelsen af stjaalne

Koster;

Frdg. af 9. Maj 1855, hvorved Lov af 3. Januar 1851

om Pressens Brug med nogle Modifikationer

udvides Island §§ 5—10 og § 12;

Plakat af 4. Januar 1861, hvorved Lov af 30. Novbr.

1857 angaaende nærmere Bestemmelse oin

Forbedringshusstraffen med Modifikationer

udvides til Island;

Frdg. af 15. Marts 1861 om Vejvæsenet i Island §30;

Plakat af 29. August 1862, hvorved Lov af 21. Januar

1857 om Straf for Dyrplageri udvides til

Island. -.iCrU

§ 312. Fremdeles ophæves, forsaavidt de endnu

ere gjældende, de Straffebestemmelser, som indeholdes

i folgende Lovbud:

Frdg. af 21. Marts 1705 om Forhold med strandede

Skibe og Gods §§ 3-5 og 7;

— 15. Maj 1705 om adskillige Misbrugers Afskaf-

felse i Island § 7;

Mandat af 24. Decbr. 1710 om kongel. Ordrers Efter-

levelse;

Kamraerretsanordningen af 18. Marts 1720, Kap. 1

§§ 12, 18; Kap. 2 § 9 Nr. 2;

Plakat af 6. Febr. 1722 om Vin- og Værtshuse;
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Frdg. af 5. Marts 1734 om Besvangrelse og det deraf

paastaaende Ægteskab § 7;

— 26. Febr. 1739 angaaende Straf for utro Regn-

skabsbetjeute;

— 31. Juli 1739 om de kgl. Betjente § 1;

Hojesterets-Instrux af 7. Decbr. 1771 § 13;
plakat af 7. Marts 1787 om islandske Sopasse § 7,

forsaavidt angaar Straffen for Undladelse

af at angive de der omhandlede Forseelser;

Frdg. af 30. Januar 1793 angaaende Skatternes Oppe-

borsel og Regnskabsvæsenet m. v. i Dan-

mark §§ 9, 20 og 32;

— 3. Juni 1796 om Rettens Pleje § 26;

Plakat af 27. Maj 1808 angaaende Anmeldelse om

smitsomme Sygdommes Udbrud §§ 1 og 5;
Fr<*g. af 7. Novbr. 1809 om de lærde Skoler § 69;

27. Marts 1831 om Lodsvæsenet § 31 2det og

3die Punktum;

21. Decbr. 1831 V. angaaende nærmere Be-

stemmelser af Ls. 6—13—3.

§ 313. Endelig træder ud af Kraft, fra den i

Begyndelsen af § 307 nævnte Tid, hvad der iovrigt i

de hidtil gjældende Love og Anordninger maatte være

stridende imod Indholdet af nærværende Lov.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. - Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjobenhavn

den 25. Juni 1869.

Forordning for Island om Afsoning af Boder 25. jum.

udenfor kriminelle Sager. Khavn den 25. Juni

1869. — Isl. Forest. og Resol. Protok. 1869 Nr. 36. Dep.

Tid 1869 S. 1117—22; Algreen-UsBings Lovsaml. 1869 S. 413—

Tfåindi nm stjornarmalefni fslands II, S. 731—33. (Tio.

fra alf), fsl. 1867 I. S. 8, 9, 788-89, 793-94 1029, og IL

s
- 166-71, 595-97, 648-50).
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1869. Tiis kip un handa Islandi um afplånun fjesekta

25. Juni. j obrum målum en sakamålum.

Vjer Kristjån hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vjer hofura mebtekib {)egnlegt ålitsskjal Vors

triia aljringis um frumvarp, sem fyrir J)ab hefir verib

lagt, til laga handa Islandi um afplånun fjesekta *

obrum målum en sakamålum, bjobum Vjer og skipuni

» fyrir å |)essa leib:

1. gr. Ef ab nokkur så, sem samkvæmt domi eb*

urskurbi fyrir utan sakamål ellegar samkvæmt sætt eba

yfirvalds-iirskurbi å ab gjalda fjesekt i hegningar skyni,

lætur farast fyrir ab greiba hana ab ollu eba nokkru

leyti, })å skal hann afplåna J)ab, sem oborgab er — åo

J)ess ab reynt sje åbur ab heimta {mb meb abforura —
i einfoldu fangelsi 1 dag fyrir hvern 1 rikisdal upphæb-

arinnar allt ab fullam 10 rd., 1 dag fyrir hvern l 1^ 1^*

af J)eim hluta upphæbarinnar, sem er milli 10 og 25 rd.,

og 1 dag fyrir hvern 2 x
/2 rd. af j)vi, sem um fram er.

Fjesekt, sem ekki nær 2 rd., skal afplånub meb 2

daga einfoldu fangelsi; en annars skal, Jm er fjesektir

afplånast, ab eins tekinn til greina så hluti t>eirra, er

samsvarar fangelsis-hegningu heilan dag.

Fari så, sem misgjort hefir, })ess å leit vib foeta,

og heilsufar hans er })vi ekki til fynrstobu, skal breyta

einfalda fangelsinu i fangelsi vib vatn og braub jafnlengi

ab tiltolu, J)annig ab 1 dags fangelsi vib vatn og braub

komi i stab einfalds fangelsis i 6 daga; ekkimåmabur

samt si tja skemur en 2 daga i fangelsi vib vatn og

braub til J)ess ab afplåna sektir. Eigi mabur ab sitja
«

lengur en 12 daga i einfoldu fangelsi, og dagatolunni

J)ar å ofan ekki verbur fullskipt meb 6, fellur afgang'

urinn burtu, ef hann er minni en 3 dagar, en skal talinfl

jafn 1 dags fangelsi vib vatn og braub, ef hann er 3

dagar eba J?ar yfir.

2. gr. J>egar svo er, ab så, sem misgjort er vib,

å ab få fjesektina, er J)ab å hans valdi ab låta taka
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hana hjå J>eim a sem misgjort hefir, meb logtaki, en ab 1869.

ocru leyti eiga åkvarbanir J>ær, sera settar eru i 1. gr., 25. Juni.

Vl& um afplånun t>ess hluta fjesektarinnar, sem ekki er
"

borgabur eba næst meb Jogtaki, ef ab så, sem fengib

hefir dominn, leitar håyfirvaldsins litaf J>yi.

3. gr. J)egar manni er bobib meb domi eba yfir-

valds-urskurbi logum samkvæmt ab gegna einhverri
skyldu vib hib opinbera og logb vib åframhaldandi fje-

sekt, en hann hvorki vinnur verkib, nje geldur sektina,
skal einnig afplana sh'ka fjesekt eptir åkvorbununum i

gr -j ef ab valdstjorn su, sem å heimtingu å ab

domnum eba urskurbinum sje fullnægt, krefst |)ess; en

l>ess ber samt ab gæta, ab afplånanin i fyrsta skipti

ekki fari fram ur 1 manabar einfoldu fangelsi, og ab

4 vikur verba ab Hba fra J)vi ab biiib er ab littaka |)essa

hegningu Jmngab til ab låta må afplana ab nyju, en J)å
ma heimta, ab 611 su sektar-upphæb, sem safnazt hefir

saman frå J)vi ab hin fyrsta framkvæmd afplånunar-

innar var å enda, sje afplånub samkvæmt åkvorbununum
1

!• grein, og svo framvegis å sama hått, i hvert skipti

sem 4 vikur eru libnar frå J>vi ab hin sibasta afplån-
a^in var å enda.

4. gr. Akvarbanirnar i 1. grein eiga einnig vib

t^gar mabur er skyldabur meb yfirvalds-iirskurbi til ab

greiba tillog, sem afplana skal ef Jmu ekki eru goldin,

en samt skal, ef aubib er, heimta hib ogoldna tillag

Web fjårnåmi hjå J>eim f sem i hlut å, og verbur I>ar å

°fan aldrei krafizt ab minna sje afplånab, en Jmb sem

°goldib er fyrir eitt missiri, ån pess ab Jmb komi til

§reina, [)6 åskilib hafi verib, ab gjalda skyldi tillagib

fynr styttri tima i hvert skipti.

5. gr. Konungur tiltekur nåkvæmar meb tilskipun,

hvenær Jagabob Jjetta skuli dblast gildi./i.2Vi l^^llKp
\ $fo

Eptir {)essu eiga allir hlutabeigendur sjer J>egnlega ,,[f

hegba. — Gefib i Vorum konunglega absetursstab

^aupmannahbfn, 25. dag jummånabar 1869.



33G Forordn, om Afsoning af Boder.

1869. Forordning for Island om Afsoning af Boder

25 Juni. udenfor kriminelle Sager.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til Lov for Island om

Afsoningen af Boder udenfor kriminelle Sager, byde

og befale Vi som folger:

§ 1; Naar Nogen, der ifolge Dom eller Kjendelse

udenfor kriminelle Sager eller ifolge Forlig eller Ov-

righedsresolution har at udrede en Straffebode, ganske

eller tildels undlader at betale samme, bliver det ikke

betalte Belob, uden at det forst skal forsoges ind-

drevet hos ham, at afsone med simpelt Fængsel i 1

Dag for hver 1 Rd., som Belobet udgjor indtil 10 Rd.

indbegrebet, 1 Dag for hver IV2 Rd. af den Del af

Belobet, som er imellem 10 og 25 Rd., og 1 Dag for

hver 2 1
,

/
2 Rd. af det overskydende Belob.

Boder af et mindre Belob end 2 Rd. afsones med

2 Dages simpelt Fængsel ; men iovrigt tages der ved

Afsoningen af Boder kun Hensyn til den Del af samme,

hvortil der svarer fulde Dages Fængselsstraf.

Naar den Skyldige fremsætter Begjæring derom

for Fogden, og hans Helbredstilstand ikke er til Hinder

derfor, bliver det simple Fængsel at forandre til Fængsel

paa Vand og Brod i tilsvarende Tid, saaledes at 1

Dags Fængsel paa Vand og Brod træder istedetfor 6

Dages simpelt Fængsel; dog kan Afsoningen med

Fængsel paa Vand og Brod ikke finde Sted i kortere

Tid end 2 Dage. Saafremt det simple Fængsel udgjor

en længere Tid end 12 Dage og derhos et Dageantal,

hvori Tallet 6 ej gaar op, bortfalder den overskydende

Del, forsaavidt den er mindre end 3 Dage, men regnes

lige med 1 Dags Fængsel paa Vand og Brod, forsaa-

vidt den udgjor 3 Dage eller derover.

§ 2. I de enkelte Tilfælde, hvor Boderne ere til-

lagte den forurettede Person, staar det denne frit for
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at lade dem inddrive hos den Skyldige; men iovrigt 1869.

komme med Hensyn til Afsoningen af den Del af disse 25. Juni.

Boder, som ikke betales eller indkommer ved Exeku-
tlon, de i § 1 givne Regler til Anvendelse, naar Dom-
haveren desangaaende henvender sig til Øvrigheden.

§ 3. Hvor Nogen under Tvang af en fortlobende

Bode er ved Dom eller Ovrighedsresolution i Medhold
af Lovene tilholdt at opfylde en Forpligtelse mod det

Offentlige, og hverken denne Handling foretages eller

Boden erlægges, bor Belobet af saadan Bode ligeledes

paa Begjæring af den offentlige Myndighed, som har

Ret til at fordre Dommen eller Resolutionen fuldbyrdet,

afsones efter Bestemmelserne i § 1, dog saaledes at

Afsoningen forste Gang ej maa overstige 1 Maaneds

sirnpelt Fængsel, og at der, efterat denne Straf er ud-

staaet, maa hengaa 4 Uger, inden Afsoningen paany

kan finde Sted, hvorimod da det hele Bodebelob, der

e r paalobet fra den Tid, da den forste Fuldbyrdelse af

Afsoningen var tilendebragt, kan fordres afsonet efter

Bestemmelserne i § 1, og saaledes fremdeles, hver

Gang 4 Uger ere forlobne efter den sidste Afsonings

Tilendebringelse.

§ 4. Bestemmelserne i § 1 komme fremdeles til

Anvendelse, hvor Nogen ved Ovrighedsresolution er

tilpligtet at udrede Bidrag, der i Mangel af Betaling

ere Gjenstand for Afsoning, dog at det skyldige Bidrag

saavidt muligt bliver at inddrive hos den Paagjældende,

hvorhos Afsoning i intet Tilfælde kan fordres for Mindre

end det, der staar tilbage for et halvt Aar, uden Hen-

syn til, om det maatte være betinget, at Bidraget skulde

elægges i kortere Terminer.

§ 5. Det fastsættes nærmere ved kgl. Anordning,

naar dette Lovbud træder i Kraft.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have
• » i.- al

at rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjoben-

havn, den 25. Juni 1869.

XX. B, 22
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1869. Forordning for Island, ang. Skibes Registre-

^^_ring. Khavn den 25. Juni 1869. — isi. Forest. og

Resol. Protok. 1869 Nr. 33. Depart. Tid. 1869 S. 910-19 og

955—58; Algreen-Ussings Lovsaml. 1869, S. 422-33; Ti'bindi

um stjornarmålefni fslands II, S. 749-75. (Tib. fra alf. fsl.

1867 I, S. 15, 28, 432-39, 468-78, 792 og II, S. 194-211,

340-47, 368—75, 527-38.)

Tilskipun handa Islandi um skrasetning

Vjer Kristjån hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vjer hofum mebtekib [)egnlegt ålitsskjal Vors

tnia atyingis um frumvarp, er fyrir j)ab hefir verib lagt

i J)eim tiJgangi, samkvæmt 30. grein i logum um skra-

setning danskra skipa 13. marzmån. 1867 ab leiba {mu

i log a Islandi mel) nokkrum breytingum, bjobum Vjer

og skipura fyrir å J)essa leib

:

1. gr. Til \>esB ab skip geti meb skrasetning a

Islandi oolazt rjett å ab hafa danskt flagg, verbur eig-

andi f>ess ab hafa rjettindi innborinna danskra manna

og ekki hafa bolfestu fyrir utan lond Danaveldis, eba

eigandinn eba eigendurnir verba ab vera orbnir danskir

Regnar, meb Jrvi ab vera orbnir heimilisfastir å Islandi

eba i Danmorku, Sje skipib eign hlutafjelags, J)å
a

fjelagib ab vera undir islenzkum eba donskum logum,

og stjorn l>ess hafa absetur sitt å Islandi eba i Dan-

morku og fjelagsmenn ab fullnægja skilmålum ])eim,

sem settir eru hjer ab framan.

2. gr. Um oli skip, sem eiga heima å fslandi, og

heimilt er ab hafa danskt flagg, og eiga ab vera mæld

samkvæmt tilskipuninni um skipa mælingar, skal hofb

skipaskrå.

Um skrasetning skipsins å skipaskråna skal gefib

lit skjal, tøobernis- og skråsetningar-skyrteini, og skal

t>ab, meban J)ab er i gildi, åsamt merkjum |)eim, sem

sett eru å skipib (3. grein) vera til sonnunar og vera

f'ullkomin sonnun um J)j6berni skipsins og hvert J)ab er,

hvenær sem [)ess er spurt.
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Auk abalskjals {)essa J>arf sjerhvert skråsett skip, 1869.
bæ^i a fribar og ofribar tiraum ab eins ab hafa farm- 25. Juni.

skjol f)au, sem raeb {>arf, og skilriki })au um skipshafnir

°g afgreibslu skipa, sem bobib er ab skip skuli hafa.

Skip, sem a& eins eru 30 tons å stærb og Jmban
af rninni og einasta eru hofb til voruflutninga hafna å

n^'li å Islandi, eru undan J)egin åkvorbununum hjer ab

framan um skråsetningar- og tøobernis-skyrteini; skulu

t>au sett å skrå sjer og ab eins få mælingarskyrteini,

°g åkvebur stjornin, hvernig J)ab skuli vera. Sje J)ess

farib å leit, må samt skråsetja skip Jjessi algjorlega og

låta [>au få J)jobemis-skyrteini, og eru J)au J)å undir-

gefin åkvorbununum i tilskipun })essari.

Ekkert islenzkt kaupfar, sem ekki er stjornarskip,

nia hjer eptir hafa neitt annab flagg fyrir })j6bernisflagg

en hib almennilega danska verzlunarflagg, en ^ab er

kaupferbaflagg })ab, sem skipab er fyrir um i tilskipun

11. julimån. 1748, 1. grein.

3. gr. A ollura skipura, sem eru skråsett sam-
kvæmt 2. gr., skal åvallt vera markab J)j6bernis-merkib

*D. E.«
(J).

e. donsk eign), talau, sem merkir rummål

fress, og skråsetningarstafanir å ^iljubitann i aptari

rondinni å storlukunni, eba ef Jdvi verbur ekki komib
vtø> [)å einhverstabar annarstabar, Jmr sem hægt er ab

koma auga å jmb og vel fer å J)vi.

J>egar merki J)essi sjåst ekki lengur, verbur skip

bab, sem i hlut å, ekki viburkennt sem skråsett danskt

skip.

4. gr. Skråsetning skipa er undir stjorn og um-
sjon yfirvalds {)ess, sem konungur skipar til {)ess, og

* Islandi skal hun fyrst um sinn ab eins fram fara å

freim 6 verzlunarstobum, sera nefndir eru i 2. grein i

'ogum 15. aprilmån. 1854 um siglingar og verzlun å

Islandi, hjå logreglustjora t>eim, sem i hlut å. Stjornin

åkvebur stærb skråsetningarumdæmis J)ess, sem {)annig

verbur lagt undir hvern verzlunarstab.

22*
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1869. Å abalskrå skråsetningarstofunnar i Kaupmanna-

25. Juni. hofn yfir skip {)au, sem skråsett eru i rikinu, skal einnig

*"^^*^rita skip, sem skråsett eru å Islandi, og skulu f>job-

ernis- og skråsetningar-skyrteini Jmu, sem ura er rætt

i annari grein, gefin lit a J>eirri skrifstofu.

5. gr. Å hverjum J)essara staba skulu skipin 1

J)vi hjerabi sett å skrå og tala vio hvert skip.

Sjerhver skipseigandi å rjett å ab få skip sitt

skråsett i hverju umdæmi, sem hann vill, og skal l^ao

umdæmi ålitib heimili skipsins. Ekki må rita å islenzku

skipaskrårnar skip t>eirra donsku J)egna eba hlutafje-

laga, sem eru heimilisfastir annarstaoar en å Islandi

nema stjornin veiti sjerstaklegt leyfi til J)ess.

Skrårnar skulu ritabar i bækur, sem eru loggiltar

til [)ess, og allt af skulu vera kyrrar å skrifstofu J)eirri,

sem i hlut å.

6. gr. Stofum [>eim, sem skipio fær å abalskrånni>

sem nefnd er i 4. grein og haldin er i Kaupmanna-

hofn, må ekki breyta, meban skråsetningin er gild, og

verba J)eir skråsetningarstafir skipsins, sem eiga ab vera

markabir å }>ab.

7. gr. Skråsetningar-bækurnar eiga ab skyra ir&

i sjerstokum dålkum:

1. skråsetningarstofum skipsins, nafni J^ess, hvar

eigi heima og hvar [)ab sje smi&ab;

2. hvers konar skip t>ab sje, og skal nåkvæmar lyst

logun [)ess og abalmåli }>ess å alla vegu;

3. rummåli skipsins og skal tilgreint, meb hverri ab-

feab [)ab er reiknab lit;

4. nafni, stobu og heimildarbrjefi eiganda j)ess eba

})eirra, sera skråsettir eru.

Sje fleiri en einn eigandi skråsettir, skal einnig

tilgreint, hversu mikinn hlut hver eigi i skipinu.

Sje skipib hlutafjelags eign, skal b6ka nafn fj e
~

lagsins, abalabsetur stjornar [)ess og nafn litgjorbar-

manns J)ess eb« |)eirra, sem hafa stjorn t)ess å hendi«
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Um hvert skip skal tilgreina ar og dag, er fjao 1869.
var fært inn i skråsetningarbokina. 25. Juni,

8. gr. |>egar skrasett skip er strikao ut lir skrå-

setningarbokinni, å ab boka i hana orsokina til {)ess,

°g hvar og hvenær skilriki |)au sje dagsett, sem eru

{m til sonnunar, annabhvort ab skipib sje ekki lengur

eba ab jmb hafi misst rjett å ab vera ålitib danskt
skipi eba ab Jmb sje komib undir annab skråsetningar-

umdæmi. (16., 17. og 19. grein).

9. gr. Eigandinn eba umbobsmabur hans skal segja

skriflega til hvers skips, sem å ab skråsetja, til skrå-

setningarskrifstot'unnar i umdæmi J>vi , sem skipib a

heima, eba sje J)ab |}å, })egar å ab skråsetja Jmb, utan

unidæmisins, j)a til skrifstofunnar i umdæmi J)vi5 sem

skipib er i.

£egar sagt er til skipsins, skulu f>essi skilriki

fylgja raeb:

!• skipasimbisskyrteinib og, ef skipib ekki er smibab i

hinu danska riki, kaupbrjefib eba annab skjal, sem

er |)vi til sonnunar ab skipib sje hætt ab vera lit-

lend eign og orbib donsk eign, og kvittun um, ab

abkaupsgjaldib sje borgab. Skjol [)essi skulu logb

fram i frumriti og i eptirriti, og verbur eptirritib

kyrrt i skjalasafni skrasetningarstofunnar;

skjal fra eiganda eba eigendum skipsins, er upp-

lysingar J>ær fylgja, sem meb jmrf, og }>ar sem J>eir

upp a æru og tru lysa J)vi yfir, ab J^eir sje {)ess

konar menn 5
sem heimilt sje ab eiga skip, er hefir

danskt flagg, samkvæmt 1. grein, eba ef skipib er

eign hlutafjelags, {)å skrifleg yfirlysing einnig upp

å æru og tru fra stjorn fjelagsins um, ab skil-

målunum, sem settir eru i 1. grein fyrir \>vi ab

eiga danskt skip, sje fullnægt. f yfirlysingum

t>essum skal einnig vera heitorb um, ab tøébernis-

og skråsetningar-skyrteinib skuli ekki veiba van-

brukab til t>ess ab utvega obru skipi eba sama
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1869. skipi i eign utlendra })egna somu kjor og donsk

25. Juni. skip hafa.

Undir yfirlysingu J)essa a så, sera i hlut å, annab-

hvort ab rita nafn i viburvist hlutabeiganda skråsetn-

ingar-embættismanns eba ab sjå ura, ab hiin sje stab-

fest af notarius.

Verbi ågreiningur ura, hvort j)eim, sem til skipsins

segir, sje heimilt ab eiga skip, er hefir danskt flagg, l>&

verbur hann ab sanna J)ab me& skyrteini fra yfirvaldinu

[>ar, sem hann å heima.

|>egar sjerstaklega stendur å, getur stjornin vægt

til um skilriki J)au, sem hjer eru heimtub, ef ab komib

verbur fram meb upplysingar [)ær, sem meb [)arf, a

annan bått, svo ab nægir.

. 10. gr. f>egar biiib er å skråsetningar-skrifstofu

j)eirri, sem i hlut å, ab rita [)ab, sem meb |)arf ud

skråsetninguna og um mælinguna i skjal, sem gjort er

J>ar um, skal senda [>ab (meb fylgiskjolum) Jiegar i stab

til stiptamtmannsins, og [>egar hann ekki hefir neitt

fram ab færa å moti |)vi, ab skipib sje viburkennt sem

danskt, gefur hann ut handa J)vi bråbabirgba {)jobernis-

sk^rteini, er samib sje eptir formåla, sem stjornin nå-

kvæmar til tekur; sendir hann skråsetningarskrifstof-

unni l>ab til J)ess, ab hiin skili Jdvi ti) skipsins, og ber

henni um leib ab sjå um, ab markab sje å skipib ftjob-

ernismerkib »D. E.«, riimmålib og skråsetningarstafii'

J>eir, sem stiptamtmaburinn hefir tekib til. Åbur en

skipib er afgreitt, skal [)ar ab auki å skråsetningar-

skrifstofunni rita nafn skipstjora å skyrteinib. Skyrslu

J)å,
sem stiptamtmabur hefir fengib fra skråsetningar-

skrifstofunni um gjorbina meb fylgiskjolum, skal hann

senda hlutabeiganda Gtj6rnarråbi, til J)ess henni verbi

komib a abalskrasetningarskrifstofuna i Kaupmanna-

hofn. Skal l>ar yfirskoba mælinguna og rannsaka skil-

riki l>au, sem send hafa verib, og må, ef J)ess J>ykir

l)orf, krefjast {)ess, ab skipib sje mælt um ab ollu eba

nokkru leyti, og ab upplysingar |)ær, sem komnar eru
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ft&m, sje gjorbar fullkomnari eba itarlegar sannabar. 1869.

t)egar oli [)essi skilriki eru fengin, skal skipib sett å 25. Juni.

^ afcalskrana samkvæmt [)eira.
/

11. gr. |>egar skråsetningin er biiin, gefur abal-

skråsetningarskrifstofan ut l>j6oernis- og skråsetningar-

skyrteini fyrir fullt og allt; skal t>ab Iagab eptir

formåla {)eim, sem er aptan vib tilskipun l>essa, og

mælingarskyrteinio vera ritab i jmb, og hafa allar Jpær

uPpiysingar inni ab halda. sem tilgreindar eru i skrånni

samkvæmt 7. grein. Skyrteinib skal (åsamt skilrikjum

t>eim, sem send hafa verib) sent stiptamtmanni aptur

bråbasta, til J)ess ab hann J^egar i stab sendi |jab

tl
J skråsetningarskrifstofu J>eirrar, sem i hlut å, og skal

l>ar siban boka |>ab, sem meb jmrf, i skrårnar a hverjum

stab um sig (5. grein) og leibrjetta {)au missmibi, sem

kunna ab vera å mælingunni o. fl., og skal hlutab-

siganda skipi siban skilab [)essu fullgilda skyrteini, J)å

sr buib er ab rita nafn skipstjora å J)ab, m6ti J)vi, ab

I>ab skili aptur bråbabirgbaskyrteininu. Hib sibarnefnda

skyrteinib skal sent stiptamtmanni åsamt meb skyrslu

um, ab buib sje ab låta hib fullgilda skyrteini liti.

Sje skip f>ab, sem i hlut å, [>egar skrasetniugin a

&b fara fram ekki i unidæmi J)vi, Jmr sem bebib er um,

ab l>ab sje skråsett, skal skrasetningarskrifstofa su,

sem heflr afhent jpjobernis- og skråsetningar-skyrteinib,

senda skrifstofunni i J)vi umdæmi, er skipib å ab eiga

heima, skilriki [)au og abrar upptysingar, sem meb t>arf

samkvæmt 9. grein, til J)ess ab skipib geti komizt a

skråna i hinu sibarnefnda umdæminu.

12. gr. Skyrteinib skal åvallt fylgja skipinu og

syut, nær sem danskt yfirvald heimtar f>ab, hvort sem

t>afe er borgaralegt yfirvald eba hermabur eba danskur

verzlunarfulltrui.

J>ab er bannab, ab neitt sje ritab a skyrteinib eba

neinu breytt i [)vi, nema [>ab sje gjort af stiptamt-

uianninum eba å einhverri skråsetningarskrifstofu i Dan-

morku eba å Islandi eba af verzlunarfulltriia, og getur
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1869. |>ab varbab hegningu, ef lit af \>essu er brugbib, ept;r

25. Juni. atvikum jafnvel eins og fyrir fals.

13. gr. Skip, sem smibab er erlendis å koscnab

islenzks manns, eba er komio i »danska eigu., getur

ekki orbib skråsett, fyrr en }mb er komib i danskt eba

islenzkt skråsetningarumdæmi.

])6 skal donsku verzlunarfulltriiunum, J)egar jmnni'g

stendur å, vera heimilt, J)egar biiio er ab få j)eim skil-

riki fcau, sem um er rætt i 9. greinar 1. og 2. tolulib,

ab gefa lit J)jocernis-skyrteini til bråbabirgba, og skal

f)ab hafa sama gildi og fullkomib jDjobernis-skyrteini,

£angab til skipib verbur skråsett å logbobinn hått.

Jjjobernis-skyrteinib til bråbahirgba skal hafa pessar

upplysingar inni ab halda:

1. nafa skipsins, og hvers konar skip [)ab sje;

2. hvenær og hvar skipib sje keypt, og nafn hins

islenzka eba hinna islenzku eiganda j)ess samkvæmt

kaupbrjefinu eba obru heimiidarskjali:

3. nafn skipstjora;

4. eins nåkvæmar upplysingar, og fengizt geta eptir

atvikum, um rummål })ess, logun og lysingu å{)vi;

5. hversu leugi skyrteinib sje gilt.

Undir eins og verzlunarfulltrui så, sem i hlut å,

er buinn ab låta liti slikt tø'obernis-skyrteini til bråba-

birgba, sendir hann eptirrit af J)vi til hlutabeiganda

stjornarråbs.

Slikt bråbabirgba [)jobernis-skyrteini er samt ekki

lengur gilt, en Jmngab til skipib i fyrsta sinni kemur

inn å danska eba islenzka hofu, — })vi J>a å ab skila

J)vi å skråsetningarskrifstofunni J)ar, — og aldrei lengur

en i 2 år, frå f)vi ab Jmb er gefib lit, ef ab stjornin

veitir ekki sjerstaklega leyfi til })ess.

Skipstjorinn å skråsettu islenzku skipi, sem smibab

er upp aptur erlendis, getur krafizt af næsta verzlunar-

fulltriia, ab hann låti sig få skyrteini, er veiti sjer

heimild til ab nota tøobernis- og skråsetningar-skyrteini

sitt eptir sem åbur, {mngab til hann kemur inn å danska
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sca islenzka hofn, [)ar sem må rannsaka, hvort skipinu 1869.

sJe breytt svo mjog, ab gefa Jourfi ut nytt tøobernis- 25 . Juni

°g skråsetnigar-skyrteini. Ekki getur slikt skyrteini

samt verib lengur gilt en i 2 år frå })vi, ab {>ab er gefib

u *> nema sjornin veiti leyfi til })ess sjerstaklega.

14. gr. Å sjerhverju skråsettu skipi å nafn J)ess

°g heimili ab vera ritab aptan til å Jdvi, })ar sem hægt
er ab koma auga å })ab; skal Jmb vera ritab meb greini-

' egu letri Ijosleitu meb dokkum undirlit eba dokku letri

meb Ijosleitum undirlit.

Ekki er leyfilegt ab leyna naftri skipsins nje heim-

lHs J)ess eba nema Jmb burtu, nema i ofribi, til })essab

forbast ab fjandmenniruir taki {)ab.

Ekkert skip må nefna obru nafni, en J>vi sem Jmb
er skråsett meb.

Ekki må breyta nafninu å skråsettu skipi, nema
eigandaskipti verbi, og skal sam^ykki stjornarinnar J)å

koma til. Sje nafninu breytt, skal gefa lit nytt [)job-

ernis- og skråsetningar-skyrteini; skråsetningarstafanir

haldast obreyttir.

15. gr. Sje [)ess farib å leit vib stjornina, må i

stabinn fyrir åbur ut gefib JpjoBernis- og skråsetningar-

skyrteini låta koma nytt skyrteini samhljoba, og skal j)å

skila hinu fyrra skyrteininu aptur.

Han tøébernis- og skråsetningar-skyrteini skråsetts

skips glatazt, må låta uti nytt skyrteini, ef j)ess somu-
lei&is er farib å leit vib stjérnina.

r

I ollum [)eim tilfellum, er nytt skyrteini er gefib

ut
> ån })ess ab skipib um leib sje mælt um, })arf beib-

a^dinn, sera i hlut å, ekki ab gjalda neitt, nema ab

Svo miklu leyti sem motunargjald ber ab greiba.

Tynist })jobernis- og skråsetningar-skyrteinib er-

lendis, getur næsti verzlunarfulltriii gefib lit tøobernis-

skyrteini til bråbabirgba (13. grein), og skal l)ess getib

nieb berum orbum, hverra orsaka vegna [mb sje gefib

Ut. J>egar svo er, å så, sem bibur um skyrteinib, ab
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1869. gefa skyrslu ura, hvernig l>ab atvikabist, ab skyrteinib

25. Juni. tyndist.

16. gr. jjegar skråsett skip ferst, er hoggvib upp

eba onytt a annan hått, å så, sem åtti skipib, J)egar i

stab ab skyra skråsetningarskrifstofu J)eirri, sem i hlut

å, skriflega fra J>vi, til {)ess ab skipib verbi strikab lit

lir skipaskrånni, og a hann einnig ab skila J>jo&ernis-

og skråsetningar-skyrteininu aptur, eba færa sonnur å,

ab {)vi verbi ekki skilab aptur.

Hafi skipib farizt erlendis, skal donskum verzl-

unarfulltrua skyrt fra [)vi eins og mi var sagt, og å

somuleibis ab skila honum skyrteininu.

Verzlunarfulltruinn å siban ab senda hluta&eiganda

stjornarråbi skilriki J3essi åsamt nåkvæmari skyrslu um

skiptapann.

17. gr, J>egar manni, sem ekki fullnægir skil-

målunum i 1. grein, er selt skip eba partur ur skipi,

og skipib fyrir [)å sok missir rjett sinn til ab vera ålitib

danskt og hafa danskt flagg, å så, sem åtti skipib,

J>egar i stab ab skyra skråsetningarskrifstofunni i um-

dæmi t>vi, hvort sem {)ab er danskt eba islenzkt, l>ar

sera skipib er, skriflega frå [>essu, til |)ess ab sjeb verbi

um, ab markib D. E.« verbi hoggvib burt. Somuleibis

ber honum, åbur en 4 vikur eru libnar, frå J)vi ab

hann fjekk ab vita, ab salan væri fullkomnub, ab skyra

skråsetningarskrifstofu J)eirri, J)ar sem skipib er skråsett,

frå t>vi og skila henni aptur skyrteininu.

Hafi salan farib fram erlendis, skal |>egar i stab

skjra danska verzlunarfulltriianum frå henni og skila

honum skyrteininu og hinum obrum skjolum skipsius,

og å verzlunarfulltruinn ab sjå um, ab markib »D. E.«

sje hoggvib burt, og senda hlutabeiganda stj6rnarråbi

skilriki [)au, sem hann ^annig hefir fengib i hendur.

f>ar sem enginn danskur verzlunarfulltrui er, ver&ur så,

sem åtti skipib eba styrbi J>vi, ab litvega sonnun stab-

festa af nitariusi um soluna, og um ab biiib sje ab

hoggva markib »D. E.« burtu, og senda stiptamtmann-
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mum skilriki J>essi åsamt me& skfrteininu, til fress ab 1869.

bann leibbeini [>eim til abalskråsetningarskrifstofunnar i 25. Juni.

Kanpmannahofn. ^ ?
f>egar skråsett skip eba partur i Jm verbur eign

utlends manns, annabhvort vib solu opinberlega eba ab

arfi, å rjettartøonn så, sera hetir låtib soluna farafram
€&a skipt buinu, eba ef J)ab verbur erlendis, |)å næsti

v erzlunarfulltrui ab sja um [)ab, sem raeb [)arf

pessar åkvarbanir eiga einnig vib um })au tilfelli,

er skip, sem heima å å Islandi, verbur dæmt upptækt

erlendis, af jra t>ab sje ohaffært.

18. gr. Verbi nokkur breyting um eignarrjettindin

yfir skipinu, en sem J)6 ekki snertir rjett [)ess ab hafa

danskt flagg, og eins verbi breytingar å nokkru af

atvikum \yeim, sem skråsett eru samkvæmt 7. grein,

pa ber eigandanum, og sje annar orbinn eigandi, J)å

°yja eigaudanum, åbur en 4 vikur eru iibnar fra Jovi ab

breyting ^essi varb, ab skyra hlutabeigandi skråsetn-

ingarskrifstofu fra |)vi, og l)urfi nokkrar sannanir fyrir

I>essu samkvæmt 9. grein, })å koma fram meb l>au

skilriki, til {)ess ab skråin verbi leibrjett eptir J>vi.

f)6 ab eigandaskipti verbi eba skipstjoraskipti, f)å

l>arf ekki fyrir J)å sok ab gefa tit nytt Jrjobernis-skyr-

teiui, nema |)ess sje farib å leit, en {>ess skal ab eins

getib i skyrteininu.

Verbi slikar breytingar erlendis, skal næsti verzl-

unarfulltrui rita å skyrteinib [>a&, sem meb [)arf {>ar um,

°g verbi eigandaskipti, senda skyrslu um {>au,

Sje J>ar å moti nokkru skråsettu skipi breytt svo,

ao l>ab svari ekki lengur til j>ess, sem stendur i J)job-

ernis- og skråsetningar-skyrteininu um, hvers konar

skip J>ab sje, um rummål l)ess eba um lysingu [>ess ab

obru leyti, J)å skal annabhvort ritab å skyrteinib um

breytingu [>essa å skråsetningarskrifstofu J>eirri, sem å

* hlut, eba sjå um, ef t>ab {jykir hentara, ab f>ab sje

skråsett ab nyju og fåi nytt skyrteini.
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1869. Verbi slikar breytingar erlendis, skal næsti verzl-

25. Juni. unarfulltrui rita å skyrteinib })ab, sem meb J)arf, og

""^^^senda skyrslu ura J>ab (smbr. 13. grein).

Sjerhver skråsetningarskrifstofa a lslandi skal tafar-

laust senda stiptamtmanni, til Jjess hann komi henni å

abalskråsetningarskrifstofuna i Kaupmannahofn, skyrslu

um hverja J)å breytingu, sem nefnd er lyer ab framan,

og orbib hefir um skip J)au, er eiga heima i skråsetn-

ingarumdæminu.

19. gr. Vilji mabur flytja skrasett skip lir einu

skråsetningarumdæmi yfir i annab, {)å må gjora l)ab,

ef ab eigandinn eba eigendurnir beibast tøess . skriflega

å skråsetningarskrifstofunni, sem skipib var skrasett å»

J>egar svo er, skal skila Jyobernis- og skråsetn-

ingar-skyrteininu, sem fyr hefir verib getib lit, å skra-

setningarskrifstofunni a hinu fyrra eba hinu nyja heimiH

skipsins, undir eins og orbib getur, til J)ess ab nytt

skyrteini verbi gefib lit.

20. gr. Sje J>ess farib å leit, må å hverri skrå-

setningarskrifstofu få xitdrått af skråsetningarbokinni,

ef goldinn er 1 rd. fyrir hvert skip, sem beibzt er upp-

lysinga um.

Somuleibis må meb somu skilmålum få hjå stipt-

amtmanninum eptirrit af {yobernis-skyrteini til bråba-

birgba, sem fyr er lit gefib og enn er gilt, og frå abal-

skråsetningarstofunni i Kaupmannahofn af fullgildu tøjob-

ernis- og skråsetningar-skyrteini; skal embættismabur

så sem i hlut å, rita å eptirritib vottorb um, ab fab

sje samhljoba frumritinu og skyra frå tilefninu til J)ess,

ab J)ab var låtib i tje.

21. gr. Ef ab eigandinn sjerstaklegra orsaka vegna

æskir {)ess, ab skip, sem å heima å lslandi, megi åbur

en J)ab er skrasett, fara lir einni islenzkri hofn å abra

(islenzka hofn), |)å getur hlutabeigandi håyfirvald, ef

J)ess er farib å leit, leyft [>ab meb J)vi ab gefa lit leibar-

brjef, sem hefir sama gildi innan tjebra takmarka eins

og |)jobernis- og skråsetningar-skyrteini.
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22. gr. Sjerhver athofn, sem lytur ab |)vi ab svikja 1869.

skråsetning å skipi, sem skilmålamir, er naubsyn- 25. Juni.

legir eru eptir tilskipun [)essari til J)ess ab mega hafa
"~~~~^m*~

danskt flagg, ekki eiga sjer stab ura, varbar allt ab

1 rd. fjesekt fyrir hvem ton af ruramåli skipsins, ef

db slik athofn ekki er svo vaxin, ab onnur og ^yngri

refsing liggi vib henni

23. gr. Ef ab |)ab sannast, {>egar buib er ab gefa

ut og skila Jyjobemis- og skråsetningar-skyrteini, ab

fcab hefir verib svikib lit handa skipi, sem ekki hefir

rjett å {)vi, Jm skal goldin allt ab 2 rd. fjesekt fyrir

hvern ton af rummål i skipsins, auk hegningarinnar fyrir

verk l^au, sem kunna ab hafa verib unnin til J)ess ab

koma J)essu fram og saknæm eru eptir hegningar*

logunum. '- :'•
;

|>vi skal lyst yfir meb opinberri auglfsingu, ab

skyrteinib sje 6gilt, og skal [)ab gjort upptækt, undir

3ins og verbur.

24. gr. Låti mabur fyrir farast ab skyra fra breyt-

ingum å skipi, er svipta J)ab rjetti til ab hafa danskt

^aggj \)& varbar Jmb fjesekt allt ab 25 rd. Låti mabur

fyrir farast ab skyra frå J>essu og ^ab er gjort i J>vi

skyni ab nota sjer J)j6bemis- og skråsetningar-skyrteini,

sem skipib ekki å rjett å ab hafa, t)å varbar [)ab fje-

sekt allt ab 2 rd. fyrir hvern ton af rummål i skipsins.

25. gr. Låti mabur fyrir farast ab skila aptur

Jtøobernis- og skrasetningar-skyrteini, eptir ]bvi sem fyrir

er mælt i 16. og 17. grein, ån l)ess ab komib verbi

meb neina gilda åstæbu fyrir {rvi, og eins ef ekki er

sjeb um, ab markib »D. E,« sje hoggvib burtu, eins

og fyrir skipafc er å sama stab, })å varbar J)ab allt ab

1 rd. tjesekt af hverjum ton af rummåli skipsins.

Skal |)vi [)å lyst yflr meb opinberri auglysingu, ab

skyrteinib — ef skipib er enn til — sje ogilt.

26. gr. Eins og ()ab er amtmabur, sem til tekur

upphæb fjesektarinnar fyrir yfirsjonir l>ær, sem nefndar

eru i 22.-25. grein, innan takmarka J^eirra, sem t>ar
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1869. eru sett, eins getur aiutmabur einnig dæmt å hendur

25. Juni. monnum fjesekt allt ab 10 rd. fyrir brot å åkvorb-

ununum i tilskipun J)essari, sem ekki er sjerstaklega

logb nein hegniDg vib, sem og fyrir brot å moti reglum

umbobslegs efnis, sem gefnar eru lit og augtystar

opinberlega samkvæmt tilskipuninni og i samhljoban

vi?) hana.

27. gr. Fyrir fjesektum J^essum er eigandinn, og

sje {>eir fleiri en einn, eigendumir allir, sem å skrana

eru ritabir, i åbyrgb, eins og væru f>eir allir einn mabur.

Ab J)vi er snertir hlutafjelog, eru allir t>eir, sem eru i

stjorn fjelagsins, a sama hått i åbyrgb fyrir fjesekt-

unum.

28. gr. Ef ab nokkur, sem krafizt er af fjesektar

samkvæmt tilskipun })essari, fer [>ess å leit, ab dom-

stolarnir dæmi um breytni sina, pi skal amtmabur hlutast

nm, ab farib verbi rae& målib sem almennt logreglumål,

og å d6mstollinn pi ab skera lir, hvort hlutabeigandi

sje sekur, og hverja hegningu hann eigi ab {)ola, ef

svo er. J>ar ab auki er })ab amtmabur sem åkvebur,

hvort ab målinu skuli skotib til æbra doms af hal fu

hins opinbera.

Fjesektirnar renna i sama sjob og landstekjurnar.

29. gr. Reglugjorbir J^ær, sem J>urfa til ab fylgja

tilskipun J>essari fram, gefa embættismenn J>eir lit, sem

nefndir eru i 4. grein.

30. gr. Tilskipun Jjessi oblast lagagildi 1. ågiistm.

J870, og skal åvallt eitt exemplar af henni låtib dti

meb hverju skyrteini, sem veitt er nokkru islenzku

skipi.

Åkvorbun um stundarsakir.

31. gr. Skip |)au, sem eiga heima å Islandi, og

eru J)egar donsk eign, pi er tilskipun J>essi oblast laga-

gildi, og vegna J)essa hafa å sjer tøobernismerkib, sem

hingab til hefir verib, og standa a skipaskråru })eim,

sem verib hafa hingab til, en gildi mælingarbrjefa J)eirra
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er å enda samkvæmt åkvorounura £eim, sera åour hafa 1869.

gilt ura J>ab, skulu skråsett o. s. frv. samkvæmt (

«-5. Juni.

akvoroununum i tilskipun J)essari.
--^«—

Skip, sem hafa mælingarbrjef, er enn eru gild og

gefin eru ut samkvæmt reglum {)eim, sem gilt hafa

hingab til, ma, ef J)ess er fario a leit skriflega yib ein-

hverja skråsetningarstofu, mæla ura og skråsetja sioan

eptir åkvorounum tilskipunar J)essarar, og skal [)å um
leio skila hinu fyrra mælingarbrjefi aptur.

Eptir J)essu eiga allir hlutaoeigendur sjer t>egnlega

ao hegoa. — Gefio i Vorum konunglega aosetursstao

Kaupmannahofn 25. dag jummånaoar 1869.
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1869. Forordning for Island angaaende Skibes Regi-

25. Juni. strering.

Vi Christian den Niende &c. G. V. : Efter at Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Lovudkast, sigtende til, i Over-

ensstemmelse med § 30 i Lov om danske Skibes Re-

gistrering af 13. Marts 1867, med enkelte Lempelser

at udvide bemeldte Lov til Island, byde og befale Vi

som folger:

§ 1. For at et Skib ved Registrering i Island

kan opnaa Ret til at fore dansk Flag, maa dets Ejer

eller Ejere have dansk Indfodsret og ikke være ned-

satte udenfor den danske Stats Territorium, eller og-

saa maa Ejeren eller Ejerne være blevne danske Stats-

borgere ved at have vundet fast Hjem i Island eller

Danmark. Tilhorer Skibet et Aktieselskab, skal dette

være underkastet de islandske eller danske Love, dets

Bestyrelse have Sæde i Island eller Danmark og be-

staa af Aktionærer, som opfylde de ovenfor opstillede

Betingelser.

§ 2. Over alle i Island hjemmehorende Skibe,

der ere berettigede til at fore dansk Flag, og som

^
ifolge Forordningen om Skibes Maaling ere underkastede

Maaling, fores der et Skibsregister.

Om Opagelsen i Skibsregistret udstedes der et

Dokument, Nationalitets- og Registrerings-Certifikatet,

som, saalænge dets Gyldighed varer, i Forbindelse med

de Skibet paasatte Mærker (§ 3) skal tjene og være

tilstrækkeligt til Skibets Legitimation i alle Tilfælde,

hvor der er Sporgsmaal om sammes Nationalitet og

Identitet.

Foruden fornævnte Hoveddokumønt behover ethvert

registreret Skib, saavel i Fredstid som i Krigstid, kun

at være forsynet med de fornodne Ladningsdokumenter

samt de til enhver Tid med Hensyn til Skibsbemanding

og Klarering anordnede Bevisligheder.
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Undtagne fra de ovennævnte Bestemmelser om 1869.

Registrering og Nationalitets-Certifikat ere Fartojer af 25. Juni.

°g under 30 Tons Drægtighed, som alene benyttes f-^^*
Fart mellem islandske Havne; disse opfores paa en

særskilt Fortegnelse, og der meddeles dem kun Maale-
breve, hvis Form bestemmes af Regjeringen. Saadanne

Fartojer kunne dog paa Forlangende, mod at under-

kastes nærværende Forordnings Bestemmelser, blive

fuldstændig registrerede og erholde Nationalitets-Cer-

tifikat meddelt.

Intet islandsk Handelsskib, som ikke er Regjerings-

skib, maa herefter som Nationalitetsflag fore noget

andet Flag end det almindelige danske Handelsflag,

som er det i Frdg. af 11. Juli 1748 § 1 anordnede

Koffardiflag.

§ 3. Alle Skibe, der ere registrerede i Henhold
til § 2, skulle bestandig have Nationalitets -Mærket

E.« (o: Dansk Ejendom), Tallet, som betegner

Drægtigheden, samt Registreringsbogstaverne tydelig

mærkede paa Dæksbjælken i Agterkant af Storlugen

eller, hvis Saadant ikke kan ske, paa et andet ioine-

føldende og passende Sted.

Naar disse Mærker ikke længer forefindes, aner-

kjendes det paagjældende Skib ikke som et dansk re-

gistreret Skib.

§ 4. Skibenes Registrering staar under Ledelse

°g Tilsyn af den Autoritet, som hertil beskikkes af

Kongen, og udfores paa IsJand indtil videre kun i de

sex Handelssteder, som nævnes i Lov om Skibsfart og

Handel paa Island af i 5. April 1854 §2, af vedkom-

mende Politimester. Omfanget af det saaledes til hvert

Handelssted henlagte Registreringsdistrikt fastsættes af

Regjeringen.

Fra Registreringskontoret i Kjobenhavn, paa hvis

Hovedregister over de i Riget registrerede Skibe ogsaa

de i Island registrerede Skibe skulle optages, ville de
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1869. i § 2 ommeldte Nationalitets- og Registrerins - Certi-

25. Juni. fikater blive udfærdigede,
~~~>^~~~

§ 5. Hvert Distrikts Skibe indfores i de enkelte

Steders Registre efter Tidsfolgen under fortlobende

Nummere.

Enhver Skibsejer er berettiget til at faa sit Skib

registreret i hvilket Distrikt, han onsker, og skal dette

Distrikt anses som Skibets Hjemsted. Skibe, der til-

hore danske udenfor Island bosatte Undersaatter eller

Aktieselskaber, kunne ikke optages i de islandske

Registre, uden dertil af Regjeringen særlig meddelt

Tilladelse.

Registrene fores i dertil autoriserede Protokoller,

som stedse skulle forblive ved vedkommende Kontor.

§ 6. De Bogstaver, et Skib faar i det i §4 om-

meldte, i Kjobenhavn forte Hovedregister, og som ere

uforanderlige for den Tid, Registreringen er gyldig*

blive Skibets Registreringsbogstaver, som skulle paa-

mærkes samme.

§ 7. Registrerings-Protokollerne skulle i særskilte

Rubriker indeholde Oplysning om:

1. Skibets Registreringsbogstaver, Navn, Hjemsted og

Byggested

;

2# Skibets Slags, Bygning med nærmere Beskrivelse,

samt Hoveddimensioner;

3. Skibets Drægtighed med Opgivelse af den Methode,

hvorefter samme er beregnet;

4. den eller de registrerede Ejers eller Ejeres Navn,

Livsstilling og Adkomst.

Er der flere registrerede Ejere, opgives tillige det

Forhold, hvori enhver af dem er lodtagen i Skibet.

Tilhorer Skibet et Aktieselskab, indfores Selskabets

Navn, Bestyrelsens Hovedsæde og den eller de be-

styrende Rhederes Navne.

For hvert Skib anforesDatum og Aarstal for dets

Indtorelse i Registrerings-Protokollen.
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§ 8. Ved Udslettelsen af et registreret Skib i 1869.

Registrerings-Protokollen bliver Aarsagen dertil at ind- 25. Juni.

fore i denne tilligemed Datum og Udstedelsessted for

det eller de Bevisligheder, som godtgjore, enten at

Skibet har ophort at være til, eller at det har mistet

Retten til at anses som et dansk Skib, eller at det er

overfort til et andet Registreringsdistrikt (§§ 16, 17

og 19). é i r-i,
:

* v ^: •> ; v^ ''0 4r: :^^IW:
' W$ø

t

§ 9. Ethvert Skib, der skal registreres, maa af

vedkommende Ejer eller hans Befuldmægtigede skriftlig

anmeldes dertil for Registreringskontoret i det Distrikt,

hvor Skibet er hjemmehorende, eller hvis det til den

Tid, Registreringen skal udfores, befinder sig udenfor

dette Distrikt, da for det Kontor, i hvis Distrikt Skibet

er beliggende.

Denne Anmeldelse skal bilægges med folgende Be-

visligheder:

1. Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten og, forsaa-

vidt Skibet ikke er bygget i den danske Stat,

Kjobebrevet eller andet Dokument, hvorved Skibets

Overgang fra fremmed til dansk Eje bevises, samt

Kvittering for, at Indforselsafgiften er erlagt. Disse

Dokumenter bor forelægges i Original og i Gjenpart,

hvilken sidste forbliver i Registreringskontorets

Arkiv.

2. En af Skibets Ejer eller Ejere paa Tro og Love

afgiven, og med fornodne Oplysninger bilagt,

skriftlig Erklæring om, at de ere saadanne Per-

soner, som ifolge § 1 ere berettigede til at eje

Skib forende dansk Flag, eller saafremt Skibet

ejes af et Aktieselskab, en af dettes Bestyrelse

ligeledes paa Tro og Love afgiven skriftlig Er-

klæring om, at de for Eje af dansk Skib i § 1

stillede Betingelser ere tilstede. Disse Erklæringer

skulle tillige indeholde Forsikring om, at Natio-

nalitets- og Registrerings- Certifikatet ikke skal

blive misbrugt til at forskaffe andet Skib eller det
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1869. samme Skib i fremmede Undersaatters Eje Be-

handling som dansk.

Denne Erklæring har den Paagjældende enten at

underskrive i Overværelse af vedkommende Registre-

rings-Embedsmand eller at besorge notarialiter be-

kræftet.

Opstaar der Tvivl om, hvorvidt vedkommende An-

melder er berettiget til at eje Skib forende dansk Flag,

bliver dette at bevise af Anmelderen ved Attest fra
... t

i

Ovrigheden paa hans Hjemsted.

I særegne Tilfælde kan Regjeringen tilstaa Lem-

pelser med Hensyn til de her fordrede Bevisligheders

Tilvejebringelse, naar tilfredsstillende Oplysning paa

anden Maade skaffes tilstede,

§ 10. Efterat vedkommende Registreringskontor

har indfort det Fornodne saavel om Registreringen som

om Maalingen i en derover optagen Forretning, ind-

sendes denne (med Bilag) uopholdelig til Stiftamt-

manden, der, naar han Intet finder at bemærke imod,

at Skibet anerkjendes som dansk, for samme udfær-

diger et, efter en af Regjeringen nærmere fastsat Form

affattet midlertidigt Nationalitets-Certifikat og tilstiller

Registreringskontoret dette til Udlevering til Skibet,

der samtidig af bemeldte Kontor paamærkes Nationali'

tetsmærket »>D. E.«, Drægtigheden og de af Stiftamt-

manden opgivne Registreringsbogstaver. Forinden Skibet

udklareres, skal derhos Skibsforerens Navn paategnes

Certifikatet af Registreringskontoret. Den fra Regi-

streringskontoret modtagne Forretning med Bilag ind-

sender Stiftamtmanden til vedkommende Ministerium

til Afgivelse til Hovedregistreringskontoret i Kjoben-

havn. Dette skal revidere Maalingen og gjennemgaa

de indsendte Bevisligheder samt kan, naar dertil findes

Anledning, fordre det paagjældende Skib helt eller

delvis ommaalt, saa og gjennera vedkommende Mini-

sterium, om fornodent, foranledige de meddelte Oplys-

ninger fuldstændiggjorte eller yderligere godtgjorte. Det
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er paa Grundlag af alle saaledes tilvejebragte Bevislig- 1869.

heder, at Skibet indfores i Hovedregistret. 25. Juni.

§ 11. Efter endt Registrering udsteder Hoved-
registreringskontoret et i Overensstemmelse med den

nærværende Forordning vedfojede Formular affattet

endeligt Nationalitets- og Registrerings-Certifikat, hvori

Maalebrevet optages, og som indeholder de i Henhold
til § 7 Registret tilforte Oplysninger. Dette Certifikat

bliver (tilligemed de indsendte Bevisligheder) snarest

tilbagesendt Stiftamtmanden for uopholdelig at tilstilles

vedkommende Registreringskontor, som derefter ind-

forer det Fornodne i det enkelte Steds Register (§ 5)

°g berigtiger mulige Feil ved Drægtighedens Paamærk-
ning m. v., samt mod det midlertidige Certifikats Til-

bagelevering udleverer det saaledes modtagne endelige

Certifikat til vedkommende Skib, efterat fornoden Til-

førsel er sket af Skibsforerens Navn. Det tilbage-

leverede midlertidige Certifikat tilstilles Stiftamtmanden

tøed Beretning om Udleveringen af det endelige.

Naar det paagjældende Skib til den Tid, Regi-

streringen skal ske, ikke befinder sig i det Distrikt,

hvor
t
det onskes registreret, skal det Registrerings-

kontor, som har udleveret Nationalitets- og Registrerings-

Certifikatet, tilstille Kontoret i det Distrikt, hvor Skibet

skal være hjemraehorende, de Bevisligheder og ovrige

Oplysninger, som efter § 9 ere fornodne, for at Skibet

kan optages i sidstnævnte Distrikts Register.

§ 12. Certifikatet skal til enhver Tid folge Skibet

°g forevises, naar det fordres af en civil eller militær

dansk Myndighed eller en dansk Konsular-Agent.

Enhver Paategning paa eller Forandring i Certi-

fikatet af Andre end Stiftamtmanden, Registrerings-

kontorerne i Danmark eller Island eller Konsularem-

bedsmænd er forbudt og vil kunne paadrage Vedkom-
mende Straf, efter Omstændighederne endog som for

Forfalskning.
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1869. § 13. Et i Udlandet for islandsk Regning bygget

25. Juni. eller som »Dansk Ejendoma erhvervet Skib kan ikke

blive registreret, inden det er ankommet i et dansk

eller islandsk Registreringsdistrikt.

Dog skulle i saadanne Tilfælde de danske Kon-

suler i Udlandet, efterat der er meddelt dem de i § 9

Nr. 1 og 2 omhandlede Bevisligheder, være bemyn-

digede til at udstede et midlertidigt Nationalitets-Cer-

tifikat, hvilket indtil Skibets formelige Registrering

skal have samme Gyldighed som et fuldstændigt Na-

tionalitets-Certifikat.

Det midlertidige Nationalitets-Certifikat skal inde-

holde folgende Oplysninger:

1. Skibets Navn og Slags;

2. Tiden naar og Stedet, hvor Skibet er kjobt, samt

Navnet paa dets islandske Ejer eller Ejere efter

Kjobebrevet eller andet Adkomstdokument;

3. Skibsforerens Navn;

4. de nojagtigste Oplysninger med Hensyn til dets

Drægtighed, Bygning og Beskrivelse, som man

efter Omstændighederne er istand til at er-

holde;

5. Tidsrummet for Certifikatets Gyldighed.

En Gjenpart af et saadant midlertidigt Nationali-

tets-Certifikat bliver , strax efter Udstedelsen af det

paagjældende Konsulat indsendt til vedkommende Mi-

nisterium.

Et saadant midlertidigt Nationalitets-Certifikat har

dog kun Gyldighed, indtil Skibet forste Gang ankom-

mer til en dansk eller islandsk Havn, — da Beviset

skal afleveres til Registreringskontoret sammesteds —
og, forsaavidt ikke særlig Tilladelse dertil er meddelt

af Regjeringen, i intet Tilfælde længere end i 2 Aar

fra dets Udstedelsesdag.

Foreren af et registreret islandsk Skib, som om-

bygges i Udlandet, kan af den nærmeste Konsular-

Embedsmand forlange udstedt et Bevis, hvorved han
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bemyndiges til fortsat Brug af Nationalitets- og Re- 1869.

gistrerings- Certifikatet, indtil han ankommer til eri 25. Juni.

dansk eller islandsk Havn, hvor det kan blive under-

sogt, om Skibet er undergaaet en Forandring, der har

Udstedelse af nyt Nationalitets- og Registrerings-Cer-

tifikat tilfolge. Et saadant Bevis kan dog ikke uden

særlig af Regjeringen meddelt Tilladelse have Gyldighed

længere end 2 Aar efter dets Udstedelsesdag.

§ 14. Ethvert registreret Skib skal paa et ioine-

faldende Sted paa Skibets Agterpart fore sit eget og

sit Hjemsteds Navn, hvilke skulle være anbragte med
tydelig Skrift i lys Farve paa mork Grund eller om-

vendt.

Fordolgelse eller Borttagelse af Skibets Navn eller

Hjemstedets Navn er kun tilladt i Krigstid for at und-

gaa Opbringeise fra Fjendens Side.

Intet Skib maa betegnes med noget andet Navn
end det, hvorunder det er registreret.

Et registreret Skibs Navn kan ikke forandres uden

ved Ejerskifte og da kun med Regeringens Samtykke.

I Tilfælde af Navneforandring bliver der at udstede et

nyt Nationalitets- og Registrerings - Certifikat
;

Regi-

streringsbogstaverne forblive uforandrede.

§ 15. Et tidligere udstedt Nationalitets- og Re-

gistrerings-Certifikat kan paa Andragende derom til

Regjeringen erstattes ved et nyt ligelydende Certifikat,

niod at det forstnævnte tilbageleveres.

I Tilfælde af, at et registreret Skibs Nationalitets-

og Registrerings-Certifikat er gaaet tabt, kan, ligeledes

paa Andragende derom til Regjeringen, et nyt Certi-

fikat udstedes.

I alle Tilfælde, hvor et nyt Certifikat udstedes,

uden at Ommaaling samtidig finder Sted, har vedkom-

mende Ansoger ingen Betaling at erlægge, uden for-

saavidt der maatte være Stempelafgift at svare.

Finder Tabet af et Nationalitets- og Registrerings-

Certifikat Sted i Udlandet, kan den nærmeste Kon-



364 Forordn, ang. Skibes Registrering.

1869. sular-Embedsinand udstede et midlertidigt Nationalitets-

25. Juni. Certifikat (§ 13) med udtrykkelig Bemærkning om
"" Aarsagen til sammes Udstedelse. I saa Tilfælde bliver

af vedkommende Anmelder at afgive en Deklaration,

hvori de nærmere Omstændigheder ved Tabet oplyses.

§ 16. Naar et registreret Skib forliser, ophugges

eller paa anden Maade tilintetgjores, har den hidtidige

Ejer, for at Skibet kan udslettes af Skibsregisteret,

strax at gjore skriftlig Anmeldelse derom for vedkom-

mende Registreringskontor samt derhos at tilbagelevere

Nationalitets- og Registrerings-Certifikatet eller ogsaa

at godtgjore, at samme ikke kan tilbageleveres.

Er Skibet gaaet tabt i Udlandet, skal forannævnte

Anmeldelse afgives til en dansk Konsul, til hvem Cer-

tifikatet tillige bliver at aflevere.

Konsulen har derpaa at indsende disse Bevislig-

heder tilligemed en nærmere Beretning om Skibets Tab

til vedkommende Ministerium.

§ 17. Naar et registreret Skib eller en Part i

samme overdrages til Nogen, der ikke fyldestgjor Be-

tingelserne i § 1, og Skibet saaledes mister sin Ret til

at anses som dansk Ejendom og til at fore dansk Flag,

skal den hidtidige Ejer strax skriftlig anmelde dette for

Registreringskontoret i det Distrikt, dansk eller islandsk,

i hvilket Skibet findes, for at Mærket »D. E.« kan

,

paases udhugget. Tillige skal han inden 4 Uger, efterat

han er bleven underrettet om Overdragelsens Fuldbyr-

delse, skriftlig anmelde saadant for det Registrerings-

kontor, hvor Skibet er registreret, og til dette tilbage-

levere Certifikatet.

Er Overdragelsen sket i Udlandet, skal Anmel-

delsen tilligemed Certifikatet og Skibets Svrige Papirer

strax afleveres til den danske Konsular-Embedsmand,

der har at paase, at Mærket »D. E.« udhugges, samt

at indsende de saaledes modtagne Bevisligheder til

vedkommende Ministerium. Paa Steder, hvor ingen

danske Konsular- Embedsmænd findes, tilvejebringer
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Skibets hidtidige Ejer eller Forer et Notarialbevis for 1869.

Overdragelsen og for, at Mærket »D. E.« er udhugget, 25. Juni.

samt indsender disse Beviser tilligemed Certifikatet til

Stiftamtmanden til videre Indsendelse og Afgivelse til

Hovedregistreringskontoret i Kjobenhavn.

Naar et regisreret Skib eller en Part i et saadant

enten ved offentligt Salg eller ved Arv overgaar i

fremmed Eje, skal den Retsbetjent, der har foranstaltet

Salget eller skiftet Boet, eller, hvis det sker i Ud-

landet, den nærmeste Konsular- Embedsmand varetage

det Fornodne.

Disse Bestemmelser finde ogsaa Anvendelse i de

Tilfælde, hvor et paa Island hjemmehorende Skib bliver

kondemneret i Udlandet som usodygtigt.

§ 18. Forandringer i Skibets Ejendomsforhold,

ved hvilke sammes Ret til at fore dansk Flag ikke

herores, ligesom ogsaa andre Forandringer med Hensyn

til de ifolge § 7 registrerede Kjendsgjerninger blive

inden 4 Uger, efterat disse Forandringer ere indtraadte,

af Ejeren og i Tilfælde af Ejendomsforandring af den

nye Ejer at anmelde og, saafremt noget Bevis desan-

gaaende er nodvendigt ifolge § 9, at dokumentere for

vedkommende Registreringskontor, for at Registret

derefter kan blive berigtiget.

Forandring af Ejer eller af Skibets Forer har ikke

Udstedelse af nyt Nationalitets-Certifikat tilfolge, med-

mindre der andrages derom, men bliver ikkun at paa-

fore Certifikatet.

Ske saadanne Forandringer i Udlandet, har den

nærmeste Konsular-Embedsmand at anfore det Fornodne

derom paa Certifikatet samt i Tilfælde af Ejerskifte at

indsende Beretning derom.

Naar derimod noget registreret Skib forandres saa-

ledes, at det med Hensyn til dets Slags, Drægtighed

eller ovrige Beskrivelse ikke længer svarer til, hvad

derom indeholdes i Nationalitets- og Registrerings-

Certifikatet, da har vedkommende Registreringskontor
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1869.

25. Juni.

enten at give Certifikatet Paategning om den skete

Forandring eller efter Omstændighederne at foranledige

Omregistrering samt Udstedelse af et nyt Certifikat.

Ske saadanne Forandringer i Udlandet, har den

nærmeste Konsular-Embedsmand at give Certifikatet

den fornodne Paategning samt at indsende Beretning

desangaaende (jfr. § 13).

Ethvert i Island værende Registreringskontor skal

uopholdelig indsende til Stiftamtmanden til videre Ind-

sendelse og Afgivelse til Hovedregistreringskontoret i

Kjobenhavn en Indberetning om enhver af de i det

Foregaaende nævnte Forandringer, der er foregaaet med

de i Registreringsdistriktet hjemmehorendo Skibe.

§ 19. Dersom et registreret Skib onskes overfort

fra et Registreringsdistrikt til et andet, kan Saadant

ske, naar Ejeren eller Ejerne derom indgive skriftligt

Andragende til det hidtidige Registreringskontor.

Det paagjældende, i sin Tid udstedte Nationalitets-

og Registrerings- Certifikat indleveres i saa Fald, saa-

snart Saadant kan ske, til det hidtidige eller til det

nye Hjemsteds Registreringskontor, for at et nyt Cer-

tifikat kan udstedes.

§ 20. Paa Andragende vil der fra ethvert Regi-

streringskontor kunne erholdes Uddrag af Registrerings-

protokollen mod Erlæggelse af en Kjendelse af 1 Rd.

for hvert Skib, hvorom der onskes Oplysning.

Ligeledes vil der under de samme Betingelser hos

Stiftamtmanden kunne erholdes en Gjenpart af et tid-

ligere udstedt endnu gyldigt midlertidigt Nationalitets-

Certifikat og fra Hovedregistreringskontoret i Kjoben-

havn af et endeligt Nationalitets- og Registrerings-

Certifikat, hvilken Gjenpart forsynes med vedkommende

Embedsmands Attest om dens Overensstemmelse med

Originalen samt med en Forklaring om Anledningen til

Gjenpartens Udfærdigelse.

§ 21. I Tilfælde af, at Ejeren paa Grund af sær-

egne Omstændigheder raaatte onske Tilladelse til, at
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et paa Island hjemmehorende Skib uden forudgaaet 1869.

Registrering afgaar fra en islandsk Havn til en anden 25. Juni.

saadan Havn, kan vedkommende Overovrighed paa An-
dragende derom tilstede dette ved Udstedelsen af et

Pas, der har den samme Gyldighed indenfor de oven-

nævnte Grændser som et Nationalitets- og Registrerings-

Certifikat.

§ 22. Enhver Handling, der gaar ud paa at til-

snige sig Registrering af et Skib, med Hensyn til hvilket

de efter nærværende Forordning fornodne Betingelser

for at fore dansk Flag ikke ere tilstede, skal, saafremt

saadan Handling ikke ifolge sin Natur medforer anden

og storre Straf, anses med en Bode af indtil 1 Rd. for

hver Ton af Skibets Drægtighed.

§ 23. Viser det sig efter sket Udstedelse og Ud-

levering af et Nationalitets- og Registrerings- Certi-

fikat, at dette er tilsneget for et uberettiget Skib,

saa skal der, foruden Straffen for de til dette For-

niaals Opnaaelse mulig begaaede kriminelt strafbare

Handlinger, bodes indtil 2 Rd. for hver Ton af Ski-

bets Drægtighed.

Det udstedte Certifikat bliver ved offentlig Be-

kjendtgjorelse at erklære for ugyldigt og at inddrage,

saasnart ske kan.

§ 24. Undlades Anmeldelse af Forandringer, der

berove et Skib Retten til at fore dansk Flag, ifalder

"Vedkommende en Bode af indtil 25 Rd. Undlades

saadan Anmeldelse i den Hensigt derved at drage

Fordel af et Nationalitets- og Registrerings-Certifikat,

som Skibet ikke er berettiget til, da ifalder Vedkom-

mende herfor en Bode af indtil 2 Rd. for hver Ton af

Skibets Drægtighed.

§ 25. Undlades den i §§ 16 og 17 foreskrevne

Tilbagelevering af Nationalitets- og Registrerings-Cer-

tifikatet, uden at gyldig Grund herfor er godtgjort, eller

den sammesteds foreskrevne Omsorg for Udhugningen
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1869. af Mærket »D. E.<, bodes herfor indtil 1 Rd. for hver

25 Juni. Ton af Skibets Drægtighed.

Det paagjældende Certifikat bliver da, saafrenit

Skihet endnu er til, ved offentlig Bekjendtgj oreise at

erklære for ugyldigt.

§ 26. Ligesom Bodernes Storrelse for de i §§

22—25 ommeldte Forseelser indenfor de deri nævnte

Grændser bestemmes af Amtmanden, saaledes skal

samme ogsaa for Forseelser imod Bestemmelserne i

nærværende Forordning, for hvilke der ikke er fastsat

særlig Straf, saavelsom for Overtrædelser af de i Hen-

hold til Forordningen og i Overensstemmelse med samme

udstedte og offentlig kundgjorte administrative For-

skrifter kunne ikjende Boder af indtil 10 Rd.

§ 27. For de nævnte Boder er Ejeren og i Til-

fælde af, at der er flere, samtlige registrerede Ejere

ansvarlige én for alle og alle for én. Forsaavidt ved-

kommer Aktieselskaber, hæfte samtlige Medlemmer af

det paagjældende Selskabs Bestyrelse paa samme Maade

§ 28. Dersom Nogen, hvem Boder efter denne

Forordning affordres, forlanger sit Forhold paakjendt

af Retten, bliver Sagen efter Foranledning af Amt-

manden at behandle som offentlig Politisag, og Retten

har da at afgjore, om Vedkommende er skyldig, og

hvilken Straf han i saa Fald skal lide. Det er derhos

Amtmanden, som tager Bestemmelse om Sagens Appel

fra det Offentliges Side.

Boderne tilfalde den samme Kasse, som Landets

offentlige Intrader.

§ 29. De til nærværende Forordnings Udforelse

fornodne Instruktioner gives af den i § 4 ommeldte

Autoritet.

§ 30. Denne Forordning, hvoraf et Exemplar

overleveres tilligemed ethvert for islandske Skibe ud-

stedt Certifikat, træder i Kraft den 1. August 1870.
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Midlertidig Bestemmelse, 1869.

§ 31. Paa Island hjemmehorende Skibe, som til^
^Jum.

den Tid, da Loven træder i Kraft, alt ere dansk Ejen-

dom og som saadanne forsynede med det hidtidige

Nationalitetsmærke samt opførte i et af de hidtidige

Skibsregistre, og hvis Maalebreves Gyldighed ifolge de

tidligere derom gjældende Bestemmelser er udloben,

skulle være Registrering m. v. underkastede efter

nærværende Forordnings Bestemmelser.

Skibe, der ere i Besiddelse af endnu gyldige Maale-

breve, udfærdigede i Henhold til de hidtil gjældende

Forskrifter, kunne paa skriftligt Forlangende derom

til et Registreringskontor blive ommaalte og derefter

registrerede efter nærværende Forordnings Bestemmel-

ser, ved hvilken Leilighed det tidligere Maalebrev bliver

at aflevere.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

at rette. — Givet i Vor Residentsstad Kjobenhavn,

den 25. Juni 1869.

XX. B. 24
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1869.

25. Juni.

Forordn, ang. Skibes Maaling.

Forordning for Island ang. Skibes Maaling.

Khavn den 25. Juni 1869. — isi. Forestm. og Resoi.
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Tilskipun handa Islandi um skipa mælingar.

Vjer Kristjån hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vjer hofum mebtekib J)egnlegt ålitsskjal Vors

trua atyingis ura Jagafrumvarp, er fyrir })ab hefir verib

lagt i t)eim tilgangi, sarakvæmt 26. grein i logura um

skipa mælingar 13. marzmån. 1867, ab leiba £au i

log å Islandi meb nokkrum breytingum, bjobum Vjer

og skipum fyrir å j)essa leib:

1. gr. 011 skip og båtar, sem eiga heima å Islandi*

og eru meira en 12 tons ab nimmåli, og ekki hafa

mælingarbrjef, gefio lit å tolltokustao i Danmorku sani-

kvæmt logum 13. marzmån. 1867, skulu mæld, og

rummål J)eirra åkvebib eptir a&ferB J>eirri, sem åkvorbub

er hjer å eptir. Skal hun einnig vio hofb, {)egar onnur

skip eru mæld, sem eiga ao segja til farms sins i

hofnum å Islandi. Undan[)egin mælingu Jmr eru Sil

donsk skip, sem eiga annarstaoar heima en å Islandi,

og hafa logmæt donsk mælingarbrjef, sem og herskip

og onnur stjornarskip, donsk og litlend, sem ekki eru

hofb til voruflutninga. Stjérnin kvebur nåkvæmar å unij

ab hve miklu leyti onnur utlend skip skuli mæld.

2. gr. Ab })vi leyti ab ekki verbur settur sjerstakur

embættismabur til J)ess ab mæla skip og reikna ut

rummål ^eirra, J)å skulu logreglustjorarnir i J)eim 6

verzlunarstobum, sem nefndir eru i 2. grein laga 15.

aprilmån. 1854 um siglingar ogverzlun å Islandi, hafa

starf [)ab å hendi.

3. gr. Mælingin skal fara fram i donskum fetum

og tugabrotum lir fetum.

•
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4. gr. Rummål skipsins, sem biiib er ab finna meb 1869.

mælingunni, skal tiltekib l tons oldungis af sorau stærf)

og enskir register-tons, eins og J>eir mi eru.

5. gr. f>ab er tilgangurinn meb mælingunni, ab

finna eins nåkvæmlega eins og verbur stærb allra }>eirra >

rurna i skipinu ab teningsmåli, sem notub verba, og

skal hun framfara eptir hinni fullkomnu mælingai-

abferb, sera mælt er fyrirum i I. reglu; einungis £egar

henni ekki verbur komib vib einhverra orsaka vegna,

nia vib hafa mælingar-abferb })å til bråbabirgba, sem

um er rætt i II. reglu. Hina sibarnefndu mælingar-

abferb ber l>annig jafnabarlega ab eins vib ab hafa um

l>au skip, sem ab ollu eba nokkru leyti eru fermd, l>egar

å ab mæla Jmu, eba ef ab einhverjar abrar sjerstak

-

legar tålmanir gjora erfitt ab mæla eptir fullkomnu

abferbinni.

6. gr. I. regla. J>ilfar J?ab, sem efst eriskipum

nieb ekki fleirum t>ilforum en tveim, og {)ab sera er

annab ab neban i skipum raeb fleirum J)ilf6rum en tveim,

beitir »mælingarlDilfarib«, Riimib fyrir neban |>etta ])\\far

skal skobab og mælt sem ein samfost heild. Sje fleiri

bilfor, skulu nimin, sem å milli l)eirra verba, mæld

hvert utaf fyrir sig. Somuleibis skulu t>au rum mæld

utaf fyrir sig, sem eru å efsta J>ilfari skipsins.

t>egar stærb allra t>essara ruma samtalinna er skipt

^eb 91,59, fæst (abal-)rummål alls skipsins. (91,59

donsk teningsfet = 100 enskura teningsfetum = 1 re-

gister-ton).

A. Lengd skipsins skal mæld i beinni linu eptir

yfirborbi mælingar-l)ilfarsins fra innra fleti innri siibar-

innar obru megin vib stafninn aptur ab innra fleti skut-

vibanna mibskipa eba, t)egar svo stendur å, ab subinni

tar. Fra l)essari lengd skal dregib eins mikib og sara-

svarar hallanum a kinnungnura og skutvibunum, eptir

sera t)ilfarib er ^ykkt til, og hallanum å skutvibunum

allt ab i/
3 af bugbunni a bitanum. Lengd fceirri, sem

fionst meb [)essu moti, skal siban skipt i eins marga
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1869. jafna parta, og kvebib er å i toflu J>eirri 5 er hjer fer

^5. Juni. a eptir:

1. skipum, er mælingar{)ilfar })eirra samkvæmt tjebri

mælingu er 48,56 feta (50 ensk fet) langt eba rninna,

skal skipt i 4 jafna parta;

2. skipum, frara yfir 48,56 fet en ekki yfir 116,53 fet

(120 ensk fet) skal skipt i 6 jafna parta;

3. skipum, fram yfir 116,53 fet en ekki yfir 174,60 fet

(180 ensk fet) skal skipt i 8 jafna parta:

4. skipum, fram yfir 174,so fet en ekki yfir 218,51 fet

(225 ensk fet) skal skipt i 10 jafua parta;

5. skipum, fram yfir 218,51 skal skipt i 12 jafna

parta.

B. fjver-skurbur skipsins vift hvem skurbar-

sting i lengdinni skal åkvebinn å joann hatt, er nu

segir:

D^ptin skal mæld vib hvern skurbarsting fra Vs

af bugbunni å bitanum undir [)ilfarinu — eba, ef pallar

eru å [rilfarinu, J)å fra beinni linu, er sje framlenging

af [)ilfarinu — til efri briinarinnar a kjalvibunum inn-

anvert vib kjalgélfib, og skal dregin fra mebalf)ykkt

innri siibarinnar millum kjalborbsins og hvilu-borbsius.

Sje dyptin vift mib-skurbarsting lengdarinnar ekki

meiri en 15,54 fet (= 16 ensk fet) skal hverri dypt

skipt i 4 jafna parta, og hin larjetta breidd ab innan-

verbu siban mæld vib hvern J)essara ^riggja skurbar-

stingja og eins vib efri og nebri enda dyptarinnar, og

skal åvallt mælt til mebal-^ykktar fress hluta innri

siibarinnar, sem er å milli mælingarstingjanna. Siban

skulu settar tolur å breiddir pessar og byrjab ofanab

({). e. efsta breiddin verbur: 1 og svo framvegis nibur

ab nebstu breiddinni); 2. og 4. breiddin skal margfoldub

raeb 4 og 3. breiddin meb 2; J)ær tolur, sem J)å
komav

ut, skulu Iagbar sanian, og 1. og 5. breidd logb vib [)a

upphæb; talan, sem jm kemur lit, skal margfoldub meb

tmbjunginum af hinu saraeiginlega millibili milli breidd-

anna, og kemur J>a fram flatarmål J>verskur barins.
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Sje mibdføtin aptur å moti meira en 15,54 fet, 1867.

skal hverri dypt um sig skipt i 6 jafna parta, og mælaJ^_Juni.

siban lårjettu breiddirnar, samkvæmt tilsogninci hjer å

uudan, vib hvern af t>essum 5 skurbarstingjum og vib

efra og nebra enda dyptarinnar, og setja siban tolur å

frær ofanab; 2., 4. og 6. breidd skal margfoldub in eb 4

og 3. og 5. meb 2; tolurnar, er {)å koma lit, skula

lagbar saman, og vib upphæb t)eirra allra logb 1. og

7. breidd. Talan, sem J)å kemur ut, skal margfoldub

web {mbjungnum af hinu sameiginlega millibili milli

breiddanna og kemur l)å fram flatar mål J)ver- skurb-

arins.

C. £egar biiib er å t>enna hått ab finna flatarmal

[werskurbanna vib hvem skurbarsting i lengd skipsins,

skal reikningnura å riimmåli skipsins haldib å fram,

eins og nii semr:

Å [werskurbina skulu settar tolur i rob, Imnnig ab

1 er vib framenda lengdariunar vib stafninn.

Annar twerskurburinn og allir })verskurbirnir, sem

eru raeb jafnri tolu, hvort sem lengdinni er skipt eptir

toflunni i 4 eba 12 parta eba fear å milli, skulu marg-

faldabir meb 4, og 3. feverskur&urinn og allir ^ver-

skurbirnir, sem eru meb oddatolu, nema hinn fyrsti og

sibasti, margfaldabir meb 2. Tolur Ipær, sem koma af

margfolduninni, skulu lagbar saman, og fyrsti og sibasti

t>verskurburinn, ab svo miklu leyti J>eir nema nokkru,

lagbur vib upphæb })eirra; talan, sem [)å kemur fram,

skal J)vi næst margfoldub meb jDribjungnum af hinu sam-

eigiulega millibili milli ^verskurbanna. Kemur feåfram

stærb rumsins fyrir neban mælingar-l)ilfarib ab tenings-

måli, og l)egar henni er skipt meb 91,59, kemur fram

rummål skipsins fyrir neban mælingar-Jnl-

farib, tiltekib i tons.

D. Ab i)vi er snertir palla å t>ilfarinu, kompur -

eba onnur rum å efsta ^ilfarinu, sem eru lokub um-

lwerfis, 02 verba hofb til ab koma fyrir i farmi eba
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1869. vistum eba til klefa eba hægiuda handa farj)egum, skal

25. Juni. riimmålib åkvebib eins og nu segir:

~~ v ^ Meballengd slikra riima ab innanverbu skal mæld

og henni skipt i 2 jafua parta; å hæbinni mibri skulu

mældar 3 breiddir ab innanverbu, [>ab er ab segja, sin

vib hvorn enda og ein å mibjunni å lengdinni; enda-

breiddirnar skulu lagbar saman, vib })ab aptur logb

mibbreiddin fjorfoldub, og oli upphæbin siban raarg-

foldub me& J)ribjungnum af hinu sameiginlega millibih

milli breiddanna; kemur })å fram hinn lårjetti [>ver-

skurbur riima [>essara mi&ja vega, og skal hann marg-

faldabur meb mebalhæb riirasins. fessari tolu skal siban

skipt raeb 91,59, og kvotinn, sem er rummål hlutab-

eiganda rums, lagbur vib riimmålib fyrir neban

mælingar-^ilfarib.

J)6
skal ekki bætt vib riimmålib fyrir hysi uppi a

Jrilfari til skjols handa [)ilfarsfarl)egnm, ef stjornin sam-

J>ykkir t>ab.

Rum, sem eingongu eru gjorb til kompa handa

skipshofuinni, hvort sem J)au eru å {rilfarinu |eba undir

l>vi, må draga fra, \)& er reiknab er rummål skipsins i

tons, ef t>au eru svo ab stærb og fyrirkomulagi, sem

stjornin segir nåkvæmar fyrir nm. Einnig setur stjornin

reglur um, hvernig slik rum skuli mæld, og hvernig

sjeb verbi um, ab skilyrbi Jmu sem sett eru fyrir J)Vi,

ab J)au verbi dregin frå j)egar reiknab er riimmålib, æti&

jsje fyrir hendi.

E. Sje 3 tilfor i skipinu, skal riimib milli efsta

^ilfarsins og mælingar-|)ilfarsins åkvebib eins og nu

segir;

Lengd rumsius ab innanverbu skal mæld å hæbinni

mibri frå innri siibinni obru megin vib stafninn aptur ab

siibinni å kjolvibunum. Lengd l)essari skal skipt i jafo-

marga jafna parta, eins og lengdinni å mælingar-l)il-

farinu er skipt. Breidd nimsins ab innanverbu vib hvern

skiptisting skal einnig mæld å mi&ri hæbinni åsamt

breidd stafnsins og breiddinni vib skutinu. Å breiddir
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pessar skulu settar tolur i rob og byrjab fram vib 1869.

stafoinn; 2. breiddin og hinar breiddirnar. sem eru meb 25. Juni.

jofnum tolum, skulu margfaldabar meb 4, og hin 3.

breiddin og hinar breiddirnar, sera eru meb oddatolum,

nema hin fyrsta og hin sibasta, mel) 2; tolur t>ær sera

koma fram vib margfoldunina skulu lagbar saman og

l)ar vib bætt fyrstu og sibustu breidd, oli upphæbin

raargfoldub meb t)ribjungnum af hinu saraeiginlega milli-

bili milli breiddanna, og kemur {)å fram hinn lårjetti

I>verskurbur rumsins mibja vega, tiltekinn i ferhyrnings-

fetum; sje hann raargfaldabur meb mebalhæb rumsins,

kemur fram stærb })ess ab teningsmåli. Skal henni

skipt meb 91,59, og kvotinn, sem er rummål rums

fressa, lagbur vib hitt rummål skipsins.

Sje fleiri ^ilfor en 3 i skipinu, skal stærb hvers

rums milli ]pilfaranna fyrir ofan mælingar-l)ilfarib lit af

fyrir sig åkvebin å t)ann hått, sem mi hefir verib sagt

fyrir um, og logb siban vib rummål skipsins.
[j

F. I ollum skipum, sem fara åfram meb gufuafli

eba obru afli, er [)arf rums vib til vjelarinnar, skal slå

af eptir stærbinni å rumi t>vi eba riimum I>eim, sem

hreifingaraflib tekur upp, og skal jmfc dregib frå abal-

rummåli skipsins, er fundib er eptir framan skrifubum

reglum. Afgangurinn er rummål t>ab, er sett skal a

skipib. Stj6rnin skal nåkvæmar åkveba reglurnar um

rnælingu tjebra riima ab teningsmåli.

G. Å opnum skipum ræbur efri brun håstokksins

Hnu jDeirri, sem raælingin å ab fara fram fyrir neban.

Dyptirnar skulu fyrir fevi mældar vib hvem skurbarsting

a lengdinni frå Hnu, sem dregin er um J)vert skipib

milli efri brunanna å håstokkunum.

A skipum af l)essu tagi, sem fara åfram meb gufu-

afli eba obru afli, sem l>arf vjela meb, skal draga nokkub

frå, og åkveba stærb t>ess eins og vikib er å i F.

7. gr. II. regla. fegar skip er mælt til bråba-

tirgba, skal mæla: 1, lengd skipsins å efsta ^ilfarinu

stafna å milli; 2, breidd mibja vega ab lengdinni til
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1869. å efsta J)ilfarinu iiiilli innvibanna rjett ofan vib gat-

25. Juni. borbib; 3, dypt fra efri brun efsta |)ilfarsins lobrjett

nibur å ytri siibina i botninum vib hlibina a kjolnum,

svo mjog mi&skipa sem verbur, og ef å Jrnrf ab halda,

J)a gegnum dæluna. J>essi 3 mål skulu margfoldub hvert

meb obru og tolunni, sem J)å kemur fram, skipt me&

deili, sem getur leikib å milli 110 og 160 eptir logun

skipsins og eptir })vi, hvar dyptin er mæld, og skal

nåkvæmar kveoio å um deilinn i skipamælinga-reglu-

gjor&inni.

Kvotiun verbur su tala af tons, sem skal alitin

bråoabirgba-rummal skipsins, {>egar biiib er ab leggja

vib hana rummål riima l)eirra, sem eru ofan åjrilfarinu,

og ber ab mæla samkvæmt I. reglu, staflib D. Rum

J)essi skulu mæld å Jmnn hått ab margfalda saman

mebal-Iengd, -dypt og -breidd })eirra og skipta 1>vi>

sem })å kemur fram, meb 91,59.

Å gufuskipum skal J>vi næst fra abalniminu, sem

fundib er, draga rummål vjelarrumsins (I. regla, F).

8. gr. Hinar itarlegri åkvarbauir, sem meb })urfa

til J)ess ab skyra betur mælingaiabferbirnar og koma

J>eim i verk, setur stjornin i skipamælinga-reglugjorb.

Enn fremur er stjorninni heimilt ab breyta åkvorbun-

unum i L og II. reglu til og auka i Ipær eptir J)vi sem

reynslan synir ab hagfelt er, og svo ab ekki komi J)ab

i båga vib grundvallarreglur })ær, sem mælingin er bygg&

å samkvæmt tilskipun |)essari.

9. gr. Sjerhver mæling skal reiknub nåkværnlega,

svo ekki skakki Vioo ur ton, og skal hun yfirskobub

af almennilegu æbra umsjonaryfirvaldi i Kaupmanna-

hofn. Stjornin åkvebur nåkvæmar um J)ab.

10. gr. Um mælinguna skal gjort mælingarbrjef.

Handa islenzkum skipum skal mælingarbrjefib tekib upp

i J)j6bernis- og skråsetningar-skyrteinib.

Hafi mælingin farib fram eptir II. reglu, skal tekib

fram i mælingarbrjefinu, hversvegna I. reglu hafi ekki

orbib komib vib. Slikt mælingarbrjef er ekki lengur
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I. reglu. 25. Juni.

11. gr. Skip, sem smibub eru å tslandi; skulu

mæld undir eins og biiib er ab Jeggja f)ilfarib og innri

subina og åbur en nokkrar tilfærur eru gjorbari skipinu

ab innan, er geti verib J>vi til yfirstobu, ab [)ab sje mælt

å alla vegu eins og fyrirskipab er hjer ab framan og

er skipasmiburinn skyldur ab segja embættismanni j)eim,

sem i hlut å, skriflega til fyess i tækan tima. Sje

heimili embættismannsins lengra en 2 milur fra stab

l>eim, er skipib er smibab, må samt skjota mælingunni

& frest {>angab til seinna.

Mælingarbrjefib skal ekki gefib lit, fyr en skipib er

biiib, og einnig er biiib ab mæla riim })au, sem kaim

ab verba komib fyrir uppi a J)ilfarinu.

12. gr. Skip, sem abflutt eru fra utlondum, skulu

niæld, er skipib kemur i fyrsta skipti inn a hofn a Is-

landi, J)ar sem mæling getur farib fram eptir tilskipun

l>essari, nema J)au hafi åbur komib vib i Danmorku og

hafi verib mæld ]3ar og fengib mælingarbrjef.

13. gr. Skipstjori, eba [>egar hann er ekki vib-

staddur, [)å eigandinn ab hverju |)vi skipi, sem å ab

tøæla, er skyldur ab låta embættismonnum J)eim, sem

mælingin er å hendur falin, i tje alla }jå abstob og allar

i>ser upplysingar, sem t>eir kunna ab heimta, er l>eir

mæla skipib, annabhvort sjålfur eba låta menn sina

gjora |)ab. Einnig å hann tregbulaust ab htybnast, ef

tjebir embættismenn kunna ab skora å hann ab rybja

rum i skipinu innanverbu, ef J)ess J)arf meb vegna

aiælingarinnar.

Enn fremur er }>ab skyida skipstj6ra å hverju sliku

fikipi, ab ferma [)ab ekki nje taka i {>ab seglfestu, nema

hann sk^ri hlutabeiganda embættismanni fra J)vj.

14. gr. J>egar biiib er einu siuni ab mæla skip

samkvæmt I. reglu i tilskipun l>essari, og mæliugar-

,1}rjef }>ab, sem gjort heår verib J>ar um, verbur sy-nt,
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1869. })å er fab gilt, meban skipinu sjålfu ekki er breytt, og

25. Juni. ekki heldur tilskipununum um mælinguna.

15. gr. Sje skip, sem hefir danskt mælingarbrjef

e&a litlendt mælingarbrjef, sera er lagt af) jofnu vift fab,

breytt, fegar fab er smibab upp aptur, og breytinganna

er ekki seinna getib, eins og vera ber, i mælingar-

brjefinu, skal skipasmibur så, sem hefir stabib fyrir

smibinu, skyra embættismanni feim, sem skipamælingar

eru å hendur faldar, fra Jm, ef skipib hefir verib smibab

upp aptur å Islandi, og hafi fab verib gjort erlendis,

fa skipstj6ri; i hinu fyrra tilfellinu skal fab gjort, far

sem skipif) var smibab um, og i sibara tilfellinu, far

sem skipif) fyrst kemur innanlands, og mæling mafram

fara. Sje skipif) islenzkt, hvilir sama skyida å eiganda

skipsins.

Fra fessu skal åvallt skyrt svo timanlega, af) skipib

verf)i mælt um tålmunarlaust.

16. gr. Å sama hått a skipstjori eba eigandi

skipsins af) skyra fra ollum breytingum å stærf) riima

feirra, sem eru undanfegin mælingu, ef>a eru dregin

fra fegar riimmålif) er reiknaf), og eins ef gjorb er

breyting å notkun slikra riima.

17. gr. |>egar skyrt er fra slikum breytingum å

skipi, ef)a fegar eigandi fess ef)a skipstjori krefstfess,

skal fab mælt a ny, og nytt mælingarbrjef gefif) tit i

stabinn fyrir hif) eldra, sem haldif) skal aptur. Saint

ma tilgreina å fyrra mælingarbrjefinu, hvaf) breytzthafi,

ef af) stærbin er hin sama å alla af)alvegu.

Hlutaf)eigandi embættismonnum er eiunig heimilt

umsjonarinnar vegna ab mæla skip um, fo fess sje

ekki farib å leit. Verbi sti raunin a, er skip fannig

er mælt um, ab gjorbar hafi verib breytingar en ekki

sagt til feirra, skal skipstjori sa eba eigandi, sem i

hlut å, borga allan kostnabinn. Hafi ekki verib gjorb

nein slik breyting, skal kostnaburinn greiddur ur sjobi

l>eim, sem landstekjurnar renna inn i, og J>yki forf a



Forordn, ang. Skibes Maaling. 383

ab gefa ut nytt mælingarbrjef, skal [)ab gjort ån nokkurs 1869.

kostnabar fyrir eiganda eba skipstjora. 25. Jnni.

18. gr. Fyrir mælingona skal goldib i sjob ^aun,"
-^^^*"

seni landstekjurnar renna i:

a. J>egar skipib hefir verib mælt eptir fullkomnu ab-

ferbinni, og ekki hefir orbib skilab eldra mælingar-

brjefi, sem gefib hefir verib ut samkvæmt J)essari

eba eldri tilskipunum 8 sk.

b. i ollum obrum tilfellum 4 —
af hverjum ton, er mælingarbrjefib hljobar um.

19. gr. Fari mælingin fram annarstabar, en Jmr
sem embættismabur sa eba embættismenn J>eir, sem

hlut eiga ab måli og hafa storf ]}Qssi å hendi, eiga

heima, lendir ferbakostnabur så og fæbispeningar, sem
af l>vi hljotast, å skipinu. Ferbakostnabur skal reikn-

abur å sama hått og i opinberum malum; i fæbispen-

Joga bera embættismanninum 2 rd. å dag.

20. gr. Bæbi eigandi skipsins og skipstjéri eru i

åbyrgb fyrir gjoldum [>eim og kostnabi, sem rætt er um
1 2 næstu greinunum hjer å uudan.

21. gr. Låti skipasmibur så, sem hlut å ab måli,

fyrir farast ab skyra i tækan tima frå J)vi, sem fyrir

e r mælt um i 11. grein, varbar J)ab hann fjesekt allt

22. gr. Somuleibis varbar J)ab allt ab 25 rd. fje-

sekt, ef brugbib er ut af 13. grein i tilskipun f>essari.

23. gr. Farist fyrir ab skyra frå |>vi; sem mælt

e r fyrir um i 15. og 16. grein, ])å varbar I^ab, ef hlotist

hefir af breytingum J>eim, sem gjorbar hafa verib, ab

rummål skipsins er orbib meira, fjesekt allt ab 5 rd.

fyrir hvern ton, er rummålib reynist hafa aukizt um;

t>ar ab auki å hlutabeigandi ab greiba gjold t>au, sem

fyrir vanrækt hans eru dregin undan sjobi j>eim, sem

landstekjurnar renna i.

24. gr. Eins og t>ab er amtmabur, sem til tekur

Upphæb fjesektarinnar fyrir yfirsjonir Ipær, sem nefndar

eru i 21.—23. grein, innan takmarka Jieirra, snm [>ar
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1869. eru sett, eins getur amtmabur einnig dæmt å hendur

25. Juni. monnum fjesekt allt ab 10 rd. fyrir brot å åkvorbun-

unum i tilskipun })essari, sem ekki er sjerstaklega logo

nein hegning vib, sem og fyrir brot å moti reglum um-

booslegs efnis, sem gefnar eru lit og auglystar opin-

berlega sainkvæmt tilskipuninni og i samhljoban vio

hana.

25. gr. Ef ab nokkur, sem krafizt er af fjesektar

samkvæmt tilskipun [)essari, fer fram å, ab domstolarnir

dæmi um breytni sina, })å skal amtmabur hlutast um,

ab farib verbi meb målib sem almennt logreglumål, og

å domst6llinn ]}å ab skera lir, hvort hlutabeigandi sje

sekur, og hverri hegningu hann eigi ab sæta, ef svo er.

|>ar ab auki er J)ab amtmabur, sem dkvebur, hvort

målinu skuli skotib til æbra d6ms af hålfu hins opin-

bera.

Fjesektirnar renna i sama sj6b og landstekjurnar.

26. gr. Tilskipun \?essi oblast lagagildi 1. ågust-

mån. 1870.

27. gr. f>egar å ab reikna ut gjold, sem fara eptir

lestatollunni samkvæmt tilskipunum [)eim, er mi gilda,

skulu 2 tons ålitnir jafnir 1 kaupskipslest.

Åkvarbanir um stundarsakir.

28. gr. Sjerhvert J)ab skip, sem å heima å fslandi,

og biiib er ab mæla, })egar tilskipun [)essi oblast laga-

gildi, samkvæmt reglum {>eim, sem gilt hafa hingabtil,

og gildi mælingarbrjefa [)eirra er å enda, samkvæmt

åkvorbunum t)eim, sem gilda um slik mælingarbrjef,

skal mælt um i fyrsta skipti, sem J)ab hittist, enda t)6

skipib \)i sje meb farmi, og fyrir \rå, sok verbi ab mæla

l)ab eptir II. reglu.

Skip, sem hafa slik eldri mælingarbrjef, er enn J)å

eru gild, eptir ab tilskipun J>essi hefir oblast lagagildi,

samkvæmt ofangreindum åkvorbunum, må, ef litgjorba-

mabur eba skipstjori fer [)ess å leit, mæla um eptir
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åkvorbununum i tilskipun t)essari ef ab skipin vegna l)essa 1869.

eru rudd eins og meb fearf. ^ Juni -

Fyrir ab mæla skipin um skulu i hvorutveggja

tilfellinu greidd gjold Jmu, er åkvebin eru i 18. grein.

29. gr. jjangab til ab buib er ab mæla skipib um

°g [)vi næst gefa ut nytt mælingarbrjef, heldur hib fyrra

uiælingarbrjefib gildi sinu.

30. gr. Hlutabeigandi skipasmibur skal tafarlaust

segja til skipa [)eirra, sem eru i smibum å Islandi, er

tilskipun J)essi oblast lagagildi, ef smibib er komib lengra

åleibis, en tekib er til i 11. grein, svo ab {>au verbi

tøæld, ella varbar Jmb hegningu samkvæmt 21. grein.

Eptir J>essu eiga allir hlutabeigendur sjer l>egnlega

ab hegba. — Gefib i Vorum konunglega absetursstab

Kaupmannahofn 25. dag juiumånabar 1869.

Forordning for Island angaaende Skibes Maaling.

Vi Christian den Niende &c. G, V.: Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Lovudkast, sigtende til, i Over-

ensstemmelse med § 26 i Lov angaaende Skibes Maa-
ling af 13. Marts 1867, med enkelte Lempelser at ud-

vide bemeldte Lov til Island, byde og befale Vi som

folger: .

§ 1. Alle i Island hjemmehorende Skibe og Baade

af mere end 12 Tons Drægtighed, der ikke ere forsynede

med et ved et dansk Toldsted i Henhold til Lov at

13. Marts 1867 udfærdiget Maalebrev, skulle maales,

og deres Drægtighed bestemmes paa den herefter fast-

satte Maade. Denne bringes ogsaa til Anvendelse ved

Maalingen af andre i islandske Havne klarerende Skibe.

Fra Maaling sammesteds ere undtagne alle udenfor

Island hjemmehorende danske Skibe, der ere forsynede

XX. B. 25
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1869. med lovmæssige danske Maalebreve, samt Orlogsskibe

25. Juni. og andre Regjeringsskibe, danske og fremmede, som

ikke beDyttes til Fragtfart. Det fastsættes nærmere

af Regjeringen, hvorvidt andre fremmede Skibe skulle

maales.

§ 2. Maalingen og Beregningen sker, forsaavidt

dertil ikke maatte blive ansat en særegen Embeds-

mand, ved Politimestrene for de sex i Lov om Skibs-

fart og Handel paa Island af 15. April 1854 § 2

nævnte Handelssteder.

§ 3. Maalingen sker efter den danske Fod og

Decimaler af Foden.

§ 4. Skibets ved Maalingen udfundne Drægtighed

udtrykkes i Tons ganske af samme Storrelse som den

nuværende engelske Register-Ton.

§ 5. Maalingen, der tilsigter saa nojagtig som

muligt at udfinde det kubiske Indhold af samtlige til

Brug egnede Rum i et Skib, udfores efter den i Regel

I fastsatte fuldstændige Maalingsmethode; kun hvor

Omstændighederne forhindre Anvendelsen af denne, maa

den midlertidige Maalingsmethode, som omhandles i

Regel II, komme til Anvendelse. Den sidstnævnte

Maaling bor saaledes i Reglen kun anvendes paa Skibe,

som paa den Tid, de skulle maales, befinde sig i hel eller

delvis ladet Tilstand, eller hvis Forhindringer af anden

Natur maatte vanskeliggjore Maalingen efter den fuld-

stændige Methode.

§ 6. Regel I. Det Dæk, som i Skibe med ikke flere

end to Dæk er det overste, og som i Skibe med Aere

end to Dæk er det andet fra neden, kaldes oMaalings-

dækketw. Rummet under dette Dæk betragtes og maales

som et sammenhængende Hele. Findes der flere Dsek,

maales de derved dannede Rum hvert for sig. Lige-

ledes maales særskilt de Rum, som findes paa et Skibs

overste Dæk.

Det samlede Indhold af disse Rum giver divideret

med 91,59 Skibets Total-Drægtighed. (91,59 danske
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Kubikfod = 100 engelske Kubikfod = 1 Register- 1869.

Ton).
.

A. Skibets Længde maales i lige Linie langs

Overfladen af Maalingsdækket fra Indersiden af Inder-

klædninsen ved Siden af Forstævnen til Indersiden af

det midtskibs Speiltommer eller eventuelt til Klæd-

ningen sammesteds. I denne Længde gives et Afdrag

svarende til Bovens og Speiltommerets Fald i Dækkets

Tykkelse samt til Speiltommerets Fald indtil % af

Bjælkens Bugt. Den saaledes udfundne Længde deles

derpaa i det Antal lige store Dele, som findes angivet

i den efterfolgende Tabel:

1. Skibe, hvis Maalingsdæk i Overensstemmelse med

foranforte Maaling er 48,56 Fod (50 eng. F.) langt

eller derunder, deles i 4 lige store Dele;

2. Skibe over 48,56 Fod, men ikke over 116,53 Fod

(120 eng. F.), deles i 6 lige store Dele;

3. Skibe over 116,53 Fod; men ikke over 174,80 Fod

(180 eng. F.), deles i 8 lige store Dele;

4. Skibe over 174,80 Fod, men ikke over 218,si Fod

(225 eng. F.), deles i 10 lige store Dele;

5. Skibe over 218,51 Fod deles i 12 lige store Dele.

B. Skibets Tværsnit ved hvert Delingspunkt af

Længden bestemmes paa folgende Maade:

Dybden maales ved hvert Delingspunkt fra Va af

Bjælkens Bugt under Dækket eller, hvis der findes Af-

sætninger i dette, fra en Linie i Forlængelse af dette

tø Overkanten af Bundtommeret ved Indersiden af

Sandbordet med Fradrag af Middeltykkelsen af Inder-

klædningen imellem Sandbordet og Kimmingsplanken.

Overstiger Dybden paa det midterste Delingspunkt

af Længden ikke 15,54 Fod (= 16 eng. F.), deles hver

Dybde i 4 lige store Dele, hvorpaa den indvendige

vandrette Brede maales ved hvert af de 3 Delings-

Punkter, ligesom ogsaa ved det overste og nederste

Punkt af Dybden, idet hvert Maal optages til Middel-
•4 A 4r
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1869, tykkelsen af den Del af Inderklædningen, som er imellem

25. Juni. Maalingspunkterne. Disse Breder nummereres derpaa

fraoven (o: overste Brede gives Nr. 1 og saa frem-

deles til den nederste Brede), den 2den og den 4de

multipliceres med 4 og den 3die med 2; disse Pro-

dukter adderes, og til denne Sum lægges den 1ste og

5te Brede; den saaledes erholdte Storrelse multipliceres

med l
/s & f den fælles Mellemafstand mellem Brederne,

og Produktet vil da blive Fladeindholdet af Tvær-

5|p§-. snittet. jJ^ r;^..^;;- ;

-
vvr'

• \'h

Overstiger derimod midterste Dybde 15,51 Fod,

deles hver Dybde i 6 lige store Dele, hvorpaa de vand-

rette Breder i Overensstemmelse med foranforte An-

visning maales ved de 5 Delingspunkter samt ved de

overste og nederste Punkter af Dybden, hvorpaa de

nummereres fraoven; den 2den, 4de og 6te multipli-

ceres med 4 og den 3die og den 5te med 2; disse

Produkter adderes, og til deres Sum lægges den 1ste

og den 7de Brede. Den Storrelse, som saaledes er-

holdes, multipliceres med Vs af den fælles Afstand

mellem Brederne, og Produktet bliver da Fladeind-

holdet af Tværsnittet.

C. Efterat saaledes Tværsnittets Fladeindhold er

blevet udfundet ved hvert Delingspunkt af Skibets

Længde, fortsættes Beregningen af Skibets Drægtighed

paa folgende Maade:

Tværsnittene nummereres efter hinanden, saaledes

at Nr. 1 er ved Længdens Endepunkt ved Forstævnen.

Det 2det og ethvert Tværsnit af lige Nummer

multipliceres, hvad enten Længden ifolge Tabellen er

delt i 4 eller i 12 eller i noget mellemliggende Antal

Dele, med 4, og det tredie samt ethvert Tværsnit af

ulige Nummer, dog med Undtagelse af det forste og

det sidste, multipliseres med 2. Disse Produkter ad-

deres, og til deres Sum lægges det forste og det sidste

Tværsnit, forsaavidt de udbringe Resultater, hvorefter
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den saaledes udfundne StorreJse multipliceres med Vs 1869.

af den fælles Afstaud mellem Tværsnittene. Dette 25. Juni.

Produkt angiver det kubiske Indhold af Rummet under

Maalingsdækket, som, divideret med 91,59, viser Ski-

bets Drægtighed under Maalingsdækket, ud-

trykt i Tons.

D. For Afsætninger i Dækket, Hytter eller andre

tast indesluttede Rum paa det overste Dæk, anvende-

lige til Henstuvning af Ladning eller Provision eller

1

til Lukafer eller Bekvemmelighed for Passagerer, be-

stemmes Drægtigheden paa folgende Maade

:

Den indvendige Middellængde af saadanne Rum
maales og deles i 2 lige Dele; paa Midten af Hoiden

maales 3 indvendige Breder, nemlig 1 ved hver Ende

°g 1 paa Midten af Længden; til Summen af Yder-

brederne lægges 4 Gange den midterste Brede, hvor-

paa den hele Sum multipliceres med Vs af den fælles

Afstand mellem Brederne; Produktet giver det vand-

rette Midter-Gjennemsnit af saadanne Rum, hvilket

multipliceres med Rummets MiddelhOide. Dette Pro-

dukt divideres med 91,59, og Kvotienten, der betragtes

som Drægtigheden af det paagjældende Rum,
adderes til Drægtigheden under Maalingsdækket.

Tillæg til Drægtighed gives dog ikke for Paabyg-

ninger, indrettede til Ly for Dækspassagerer, forsaa-

V1 dt Saadant af Regjeringen approberes.

Rum, udelukkende indrettede til Folkelukafer, saavel

°ver som under Dækket, kunne fradrages ved Bereg-

ningen af Skibets Tons-Drægtighed, naar de ere af en

saadan Størrelse og Indretning, som af Regjeringen

nærmere bestemmes. Denne fastsætter ligeledes Reg-

lerne for, hvorledes saadanne Rums Opmaaling vil være

at foretage, samt for Kontrollen med, at de for deres

Fradrag ved Drægtighedsberegningen stillede Betingelser

til enhver Tid ere tilstede.
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1869. E. Dersom Skibet har et 3 die Dæk, bestemmes

25. Juni. Drægtigheden af Rummet imellem dette og Maalings-

dækket paa folgende Maade:

Den indvendige Længde af Hummet maales paa

1
/2 Hoide fra Inderklædningen ved Siden af Forstævnen

til Klædniugen paa Speiltomret. Denne Længde deles

i det samme Antal lige store Dele, i hvilke Længden

af Maalingsdækket er delt. Den indvendige Brede af

Rummet ved hvert Delingspunkt maales ligeledes paa

l
/2 Hoide tilligemed Breden af Forstævnen og Breden

ved Speilet. Disse Breder nummereres efter hinanden,

begyndende med Forstævnen; den 2den dg de ovrige

Breder af lige Nummer multipliceres med 4, og den

3die og alle de andre Breder af ulige Nummer, med

Undtagelse af den forste og den sidste, med 2; til

Summen af disse Produkter adderes forste og sidste

Brede, den hele Sum multipliceres med l
/s af den fælles

Afstand mellem Brederne, og Resultatet er det vand-

rette Midter-Gjennemsnit af Rummet, udtrykt i Kva-

dratfod, hvilket, multipliceret med Rummets Middel-

hoide, giver det kubiske Indhold af samme. Dette

Produkt divideres med 91,59, og Kvotienten, der anses

som Drægtigheden af saadant Rum, adderes til

den ovrige Drægtighed af Skibet.

Har Skibet flere end tre Dæk, skal Indholdet af

hvert Rum imellem Dækkene over Maalingsdækket

hvert for sig bestemmes paa den ovenfor anviste Maade

og tillægges Skibets Drægtighed.

F. I ethvert Skib, som bevæges ved Damp- eller

anden Kraft, hvortil udfordres Maskinrum, skal en

Godtgjorelse gives efter Storreisen af det eller de Rum,

som optages af den bevægende Kraft, og fradrages

Skibets efter de foranforte Regler udfundne Total-

Drægtighed. Det Tiloversblevne er den Drægtighed,

hvortil Skibet ansættes. Reglerne for den kubiske Op-

maaling af forannævnte Rum blive nærmere at fastsætte

af Regjeringen.
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G. Ved aabne Fartojer danner Skanddækkets 1869.

siler Essingens Overkant den Linie, under hvilken 25. Juni.

Maalingen sker. Dybderne blive derfor at maale paa

hvert af Længdens Delingspunkter fra en imellem den

nævnte Overkants modstaaende Sider tværskibs dragen

Linie.

Ved Fartojer af dette Slags, som drives ved Damp-
siler anden Kraft, der udfordrer Maskineri, tinder et

Afdrag Sted, hvis Storrelse bestemmes saaledes som

angivet i Litr. F.

§ 7. Regel II. Ved den midlertidige Maalings

Anvendelse bliver at maale: 1) Skibets Længde paa

overste Dæk mellem Stævnene; 2) en Brede paa halv

Længde paa det overste Dæk mellem Indtommeret tæt

ovenover Vaterbordet; 3) en Dybde fra det overste

Dæks Overkant lodret ned paa Yderklædningen i Bunden
ved Siden af Kjolen, saa meget midtskibs som muligt,

°g i fornodent Fald igjeunem Pumpen. Disse tre Maal

multipliceres med hverandre, og Produktet divideres

med en Divisor, som varierer imellem 110 og 160,

efter Skibenes Bygningsmaade og Maalingsstedet for

Dybde n, og nærmere bestemmes i Skibsmaalings-In-

struktionen.

Kvotienten giver det Antal Tons, der adderet til

Drægtigheden af de ovenfor Dækket værende Rum,
som ifoige Regel I. D. ere Maaling undergivne, skal

anses som Skibets midlertidige Drægtighed. Maalingen

a* disse Rum sker ved at multiplicere deres Middel-

Længde, Middel-Brede og Middel-Dybde og dividere

Produktet med 91,59.

For Dampskibe bliver dernæst den fundne Total-

Drægtighed at formindske med Maskinrummets Dræg-

tighed (Regel I. F.).

§ 8. De yderligere Bestemmelser, der ere nod-

vendige til Maalingsmethodens nærmere Forklaring og

Praktiske Anvendelse, udstedes af Regjeringen ved en

Skibsmaalings-Instruktion. Regjeringen er endvidere
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1869. bemyndiget til at lade indtræde saadanne Modifika-

25. Juni. tioner i og Tilsætninger til de i Regel L og II. inde-

^""^^^holdte Bestemmelser, som Erfaring maatte vise at være

hensigtsmæssige, og som ikke komme i Strid med de

i denne Lov angivne Grundsætninger for Maalingen.

§ 9. Enhver Maaling skal beregnes nojagtig paa

Vioo Ton og revideres af en almindelig overordnet Til-

syns-Myndighed i Kjobenhavn. Det Nærmere desan-

gaaende bestemmer Regjeringen.

§ 10. Angaaende Maalingen udfærdiges et Maale-

brev. For islandske Skibe optages Maalebreyet i Na-

tionalitets- og Registrerings-Certifikatet.

Er Maalingen sket efter Regel II, anfores i Maale-

brevet, hvorfor Regel I ikke har kunnet anvendes. Et

saadant Maalebrev er ikkun gyldigt, indtil Maaling efter

Regel I kan finde Sted

§11. Maaling af Skibe, der bygges i Island, skal

ske, saasnart Dækket er lagt og Inderklædningen er

anbragt, og inden der gjores nogensomhelst Indretning

1 Skibets Indre, der kan forhindre Optagelsen af de

foreskrevne Maal, og er Skibsbyggeren forpligtet til

herom itide at gjore skriftlig Anmeldelse for vedkom-

mende Embedsmand. Bor denne i en Afstand af over

2 Mile fra det Sted, hvor Skibet bygges, kan Maalingen

dog udsættes til et senere Tidspunt.

Maalebrevet udfærdiges forst, naar Skibet er fær-

digt, og efterat de muligen ovenpaa Dækket anbragte

Rum ligeledes ere blevne maalte.

§ 12. Maaling af Skibe, som indfores fra Ud-

landet, skal ske, naar vedkommende Skib forste Gang

indkommer til islandsk Havn, hvor Maaling efter nær-

værende Forordning kan foretages, medmindre det for-

inden har anlobet anden dansk Havn og der er blevet

maalt og forsynet med Maalebrev.

§ 13. Foreren eller, naar en saadan ikke er til-

stede, Ejeren af ethvert Skib, der skal maales, er for-

pligtet til enten selv eller ved sine Folk at yde de
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Embedsmænd, hvem Maalingen er overdragen, enhver 1869.

Hjælp og Oplysning, som disse maatte kræve til Maa- 25. Juni.

lingsforretningens Udforelse. Ligeledes har han uvæ-
gerlig at efterkomme mulige Opfordringer fra de nævnte

Embedsmænd til at ryddeliggjore Skibets indre Rum,
forsaavidt dette er nodvendigt for Maalingens Skyld.

Endvidere paaligger det Foreren af ethvert saa-

dant Skib ikke at lade indtage Ladning eller Ballast

uden foregaaende Anmeldelse for vedkommende Em-
bedsmand.

§ 14. Naar et Skib engang er maalt i Henhold

til nærværende Forordnings Regel I, og det derom ud-

færdigede Maalebrev kan forevises, er dette gyldigt,

saalænge der ikke foretages Forandringer ved selve

Skibet eller i Anordningerne angaaende Maalingen.

§ 15. Er der ved et Skib, som er forsynet med
dansk eller [med et lige med saadant stillet fremmed

Maalebrev, foretaget Forandringer ved Ombygning, der

ikke senere ere blevne behorig optagne i Maalebrevet,

skal Anmeldelse derom gjores, naar Ombygningen er

sket i Island, af den Skibsbygmester, som har udfort

sannne, og, naar den er sket andetsteds, af Skibets

Forer til den Embedsmand, hvem Maalingsforretningerne

ere overdragne, i forste Tilfælde paa det Sted, hvor

Ombygningen er sket, i andet Tilfælde paa det forste

til Maaling berettigede indenlandske Sted, til hvilket

Skibet indkommer. Er Skibet islandsk, paahviler denne

Forpligtelse tillige Skibets Ejer.

Anmeldelsen skal stedse ske saa betimelig, at Om-

maaling uhindret kan finde Sted.

§ 16. Paa samme Maade har Skibets Forer eller

Ejer at anmelde enhver Forandring i Storreisen af de

Rum, der ere fritagne for Maaling eller fradragne ved

Beregningen, samt enhver Forandring i Benyttelsen af

saadanne Rum.

§ 17. Naar saadanne Forandringer ved et Skib

anmeldes, eller naar dets Ejer eller Forer fordrer det,
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1869. foretages der ny Maaling, og udstedes nyt Maalebrev

25. Juni. istedetfor det ældre, som tilbageholdes. Dog kunne

Afvigelserne anfores paa det tidligere Maalebrev, der-

som Hoveddimensionerne forblive uforandrede.

Ogsaa uden Opfordring ere vedkommende Embeds-

mænd bemyndigede til for Tilsynets Skyld at efter-

maale Skibet. Findes det ved saadan Eftermaaling,

at uanmeldte Forandringer ere foretagne, skal ved-

kommende Forer eller Ejer erstatte alle Udgifter. Ere

ingen saadanne Forandringer foretagne, bærer den Kasse,

som Landets offentlige Intrader tilfalde, Udgifterne, og

saafremt det findes fornodent at udstede nyt Maale-

brev, leveres dette uden nogen Udgift for Ejeren eller

Foreren.

§ 18. I Afgift for Maalingen svares til den Kasse,

som Landets offentlige Intrader tilfalde

:

a. naar Maalingen er udfort efter den fuldstændige

Methode, uden at der har kunnet afleveres et tid-

ligere, enten i Henhold til nærværende Forordning

eller tidligere Bestemmelser udstedt Maale-

brev 8 Sk.

b. i alle andre Tilfælde 4 Sk.

1

for hver paalydende Ton i det nye Maalebrev.

§ 19. Sker Maalingen udenfor det Sted, hvor

den eller de vedkommende Embedsmænd, hvem disse

Forretninger paaligge, ere bosatte, vil den derved for-

anledigede Udgift til Befordring og Diæter være at af-

holde af det paagjældende Skib. Vederlaget for Be-

fordring beregnes paa samme Maade som i offentlige

Sager; i Diæter tilkommer der Embedsmanden 2 Rd.

daglig.

§ 20. For de i de foregaaende tvende Paragrafer

omhandlede Afgifter og Omkostninger hæfter saavel

Skibets Ejer som dets Forer,

§ 21. For Undladelse af den i § 11 foreskrevne

Anmeldelse i betimelig Tid boder vedkommende Skibs-

bygger indtil 25 Rd.
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§ 22. Overtrædelse af nærværende Forordning 1869*.

§ 13 medforer ligeledes en Bbde af indtil 25 Rd. 25. Juni.

§ 23. Undladelse af de i §§ 15 og 16 foreskrevne

Anmeldelser medforer, naar de foretagne Forandringer •

have en Forogelse af Skibets Drægtighed tilfolge, en

Bbde af indtil 5 Rd. for hver Ton, hvormed Drægtig-

heden maatte findes at være bleven foroget; Vedkom-
mende har desuden at efterbetale de Afgifter, som ved

Undladelsen ere unddragne den Kasse, som Landets

offentlige Intrader tilfalde.

§ 24. Ligesom Bodernes Storrelse for de i

21— 23 ommeldte Forseelser indenfor de deri nævnte .

Grændser bestemmes af Amtmanden, saaledes skal

samme ogsaa for Forseelser imod Bestemmelserne i

nærværende Forordning, for hvilke der ikke er fastsat

særlig Straf, saavelsom for Overtrædelser af de i Hen-

hold til samme og i Overensstemmelse dermed udstedte

og offentlig kundgjorte administrative Forskrifter kunne

ikjende Boder af indtil 10 Rd.

§ 25. Dersom Nogen, hvem Boder efter denne

Forordniag afkræves, fordrer sit Forhold paakjendt af

Retten, bliver Sagen efter Foranledning af Amtmanden
at behandle som offentlig Politisag, og Retten har da

at afgjore, om Vedkommende er skyldig, og hvilken

Straf han i saa Fald skal lide. Det er derhos Amt-

manden, som tager Bestemmelse om Sagens Appel fra

det Offentliges Side.

Boderne tilfalde den Kasse, som Landets offent-

lige Intrader tilfalde.

§ 26. Denne Forordning træder i Kraft den 1.

August 1870.

§ 27. Ved al Afgiftsberegning, der efter de be-

staaende Anordninger retter sig elter Læstedrægtig-

heden, blive 2 Tons at regne lig 1 Kommercelæst.
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1869. Midlertidige Bestem uielser.

25. Juni. §28. Ethvert i Island hjemme horende Skib,

som til den Tid, da nærværende Forordning træder i

Kraft, alt er maalt i Henhold til de hidtil gjældende

Forskrifter, og hvis Maalebrevs Gyldighed ifolge de

angaaende saadanne Maalebreve gjældende Bestemmel-

ser er udloben, skal være Ommaaling underkastet

forste Gang, det antræffes, selv om det da befinder sig

i ladet Tilstand og altsaa maa maales efter Regel II.

Skibe, der ere i Besiddelse af slige ældre Maale-

breve, der ifolge de ovenomtalte Bestemmelser endnu

have Gyldighed efter det fornævnte Tidspunkt, kunne

paa Forlangende af Rheder eller Skibsforer, naar Skibene

i dette Ojemed tilstrækkelig ryddeliggjores, blive om-

maalte efter nærværende Forordnings Bestemmelser.

For Ommaalingen i begge disse Tilfælde erlægges

de i § 18 bestemte Kjendelser.

§ 29. Indtil Ommaaling har fundet Sted og nyt

Maalebrev derefter er blevet udstedt, forbliver det tid-

ligere Maalebrev i Kraft.

§ 30. De Skibe, der ere under Bygning i Island,

naar denne Forordning træder i Kraft, blive, hvis deres

Bygning er skreden længere frem, end nævnt i § 11>

af vedkommende Skibsbygger uopholdelig at anmelde

til Maaling under Straf efter § 21.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

at rette. — Givet i Vor Residentsstad Kjobenhavn,

den 25. Juni 1869.

25. juni. Forordning om Hundehold i Island. Kbavn

(leil 25. Juni 1869. — Isl. Forest. og Resol. Protok.

1869 Nr. 27. Depart. Tid. 1869 S. 949-56; Algreen-Ussings

Lovsaml. 1869, S. 415—16; Ti'oindi um stjornarmålefhi fslan^s

II, S. 775-82. (Tib. fra al[>. fsl. 1867 I, S. 8, 10, 355-98,

449-64, 795 og II, S. 172-78, 311-20, 347-56, 555-60).
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Tiis kip un am hun d ah al d å I si an di.

Vjer Kristjån hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vjer hofum mebtekib J)egnlegt ålitsskjal Vors

trua atyingis um frumvarp, sem fyrir Jmb hefir verib lagt,

til tilskipunar um J)ab, hvernig eigi ab halda hunda a

lslandi, bjobum Vjer og skipum fyrir å l)essa leib:

1. gr, Sjerhver hiisbondi skal skyra fra å åri

hverju, i kaupstobunum um fardaga og i sveitunum å

hreppaskila^ingum å vorin, fyrsta sinn årib 1871, hversu

margir hundar sje å heimili haus, hvort sem hann å

t)å sjålfur eba einhver annar. Fjolgi hundarnir å årinu,

J)å er hann skyldur ab segja logreglustjoranum i kaup-

stobunum og hreppstjorunum til sveita til J>ess, abur 3

vikur sje libnar. Ab })vi er snertir hunda [)å, sem

heima aldir eru, skal frestur t)essi talinn fra J)vi,

er [)eir eru orbnir fulira 4 manaba, og ab [m er

snertir abfeugna hunda, fra J>eim degi, er J^eir komu a

heimilib.

2. gr. Logreglustjorarnir i kaupstobunum og hrepp-

stjorarnir i sveitum skulu årlega a hreppaskilajnngum

å vorin åsamt allt ab 4 monnum, sem kaupstabar- eba

hreppsbiiar kjosa, åkveba, hversu marga hunda hver

hiisbondi J>urfi til \)ess ab hirba nanipening sinn, hesta

eba saubfje og til l>ess ab verja tun og engjar. Fyrir

hvem hund, sem haldinn er fram yfir hina akvebnu

tolu, skal eigandi gjalda 2 rd. å åri.

3. gr. Logreglustjori sa eba hreppstjori, sem i hlut

a, skal halda sjerstaka bok, og rita })ar i tolu og nofn

allra hiisbænda i kaupstabnum eba hreppnum, og skal

t>ar um leib tilgreint, hversu marga hunda hann haldi, og

skyrt fra, hvort greiba eigi gjald fyrir hundana ebur eigi.

Svo skal hann og sja vandlega um, ab ekki sje nein-

stabar i kaupstabnum eba hreppnum haldnir abrir hundar

eba fleiri en {>eir, sem leyfilegt er ab hafa afgjaldslaust

samkvæmt 2. grein, eba sem sagt hefir verib til til

greibslu hins logbobna gjalds. Fyrir hvern annan hund,
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1869. sem hittist, skal eigandinn gjalda 5 rd. fjesekt; feer

25. Juni. uppljostrarmaburinn annan helming sektarinnar, en

^^^-^"sveitarsjoburinn hinn helminginn, og ber eigandanum

J)ar å ofan ab greiba hib logbobna gjald fyrir hundinn.

Finnist enginn eigandi ab slikum hundi, skal hundurinn

4* gr. Skyldur er hver så, sem lætur slåtra

skepnu, er sullir finnast i, ab grafa begår i stab slåtur

J)ab, sem sullmeingab er, ab meb toldum hausum af

hofubsottar-kindum, svo djupt i jorb nibur, ab hund-

arnir geti ekki nåb })vi, eba ab brenna }mb. Brot gegn

åkvorbun J)essari varbar 1—5 rd. sekt, og faer så annan

helming sektarinnar, er upp Ijostrar, en sveitarsjob-

urinn hinn.

5. gr. Af upphæb gjalds J)ess, sem um er rætt i

2. grein, smbr. 3. grein, skal fyrst taka kostnabinn til

ab litvega b6k J)3, sem nefnd er i3.gr. Af afgangnum

fær logreglustjori så eba hreppstjori, sem i hlut å,

annan helminginn, en sveitarsjoburinn hinn helminginn.

Gjaldib skal greitt i fyrsta sinn årib 1872; gjalddagi

}>ess er hinn sami og annara sveitargjalda, og må taka

J)ab meb logtaki, ef J)ab ekki er greitt i tækan tima.

6. gr. Fyrir tekjum l}eim, sem sveitirnar fåsam-

kvæmt J)essari tilskipun, skal gjorbur sjerstakur reikn-

ingur å hverju år i , og skal fylgja honum til sonnunar

eptirrit af bok J^eirri, sem getib er um i 3. grein; skal

reikningur J)essi vera fylgiskjal meb abalsveitarreikn-

ingnum. ^^^^l^P -11

7. gr. Meb mål J)au, sem n'sa utaf brotum å moti

åkvorbununum i tilskipun j)essari, skal- farib sem almenn

logreglumål.

Eptir l^essu eiga allir hlutabeigendur sjer pegnlega

ab hegba. — Gefib i Vorum konunglega absetursstab

Kaupmannahofn, 25. dag jiinimånabar 1869.
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Forordning om Hundehold i Island.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til en Forordning om

Hundehold i Island, byde og befale Vi som folger:

§ 1. Enhver Husfader har aarlig, i Kjobstæderne

til Fardag og paa Landet ved Repstyrerthingene om
Foraaret, forste Gang i Aaret 1871, at gjore Anmeldelse

om, hvormange Hunde der findes i hans Hjem, hvad

enten de tilhore ham selv eller Andre. ForOges Hun-

denes Antal i Aarets Lob, er han pligtig til inden 3

Ugers Forlob at gjore Anmeldelse herom, i Kjobstæ-

derne til Politimesteren og paa Landet til Repstyreren.

Denne Frist regnes for de Hundes Vedkommende, som

ere fodte paa Stedet, fra den Tid, da de have fyldt*

4 Maaneder, og for de Hunde, som anskaffes andetsteds

fra, fra Anskaftelsesdagen.

§ 2. Politimestrene i Kjobstæderne og Repstyrerne

paa Landet skulle paa Repstyrerthingene hvert Foraar

i Forening med indtil 4 af Kjobstad- eller Repsbe-

boerne dertil udnævnte Mænd bestemme, hvormange

Hunde hver Husfader behover til at vogte sine Koer,

Heste eller Faar og holde dem borte fra Hjemmemar-
ken eller Engene. For hver Hund, der holdes udover

det saaledes fastsatte Tal, har Ejeren at erlægge en

Afgift af 2 rd. aarlig.

§ 3. Vedkommende Politimester eller Repstyrer

bor holde en særlig Protokol, i hvilken han indforer

nied Nr. og Navn enhver Husfader i Kjobstaden eller

Reppen med Angivelse af det Antal Hunde, han holder,

samt med Forklaring om, hvorvidt de paagjældende

Hunde ere afgiftspligtige eller afgiftsfrie. Saa har han

og noje at paase, at der ikke nogetsteds i Kjobstaden

eller Reppen holdes andre eller fiere Hunde end de,

det efter § 2 er tilladt at have afgiftsfrit, eller som
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1869. ere anmeldte til Erlæggelse af den befalede Afgift.

25. Juni. For enhver anden Hund, der antræffes, bor Ejeren er-

]ægge en Bode af 5 Rd., hvoraf den ene Halvdel til-

falder Angiveren, den anden Stedets Fattigkasse, og

bor Ejeren derhos udrede den befalede Afgift for

Hunden. Kan Ejeren til en saadan Hund ikke udfindes,

bliver Hunden at dræbe.

§ 4. Enhver, der lader slagte et Husdyr, hvori

der findes Blæreorm, skal øjeblikkelig enten nedgrave

det befængte Slagteaffald, derunder indbefattet dreje-

syge Faars Hoveder, saa dybt i Jorden, at Hundene

ikke kunne naa det, eller opbrænde det. Overtrædelser

af denne Bestemmelse blive at anse med Boder fra 1

til 5 Rd., hvoraf den ene Halvdel tilfalder Angiveren,

den anden Stedets Fattigkasse.

§ 5. Af Belobet af den i § 2, jfr. § 3, ommeldte

Afgift afholdes forst Udgifterne ved Anskaffelsen af

den i § 3 nævnte Protokol. Af Restbelobet tilfalder

den ene Halvdel vedkommende Politimester eller Rep-

styrer, den anden Stedets Fattigkasse. Afgifteu, der

forste Gang erlægges i Aaret 1872, forfalder til samme

Tid som andre Kommuneafgifter og kan, naar den ikke

betales i rette Tid, inddrives ved Udpantning.

§ 6. For de Kommunerne ifolge nærværende For-

ordning tilfaldende Indtægter aflægges der aarlig sær-

ligt Regnskab, som dokumenteres med en Udskrift af

den i § 3 ommeldte Protokol og bilægges det alminde-

lige Kommuneregnskab.

§ 7. Sager i Anledning af Overtrædelser af nær-

værende Forordnings Bestemmelser behandles som of-

fentlige Politisager.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjobenhavn

den 25. Juni 1869.
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Justitsministeriets Skrivelse til samtlige Amt- 1869.

mænd i Island, ang. Offentliggj oreise af Regn- ^Tm.
skaberne for Vejvæsenets Indtægter og Udgifter.

Khavn den 2. Juli 1869. — isi. Kopib. 1869, Nr. 586.

Ti'oindi ura stjornarmalefni Islands II, S. 783.

Paa Justitsministeriets derom nedlagte allerunderd.

Forestilling har det behaget H. M. Kongen under 25.

f« M. allern. at bifalde:

1. at det paalægges Amtmændene paa Island for

Fremtiden aarlig ved Trykken at offentliggjore

saadanne summariske Extrakter af Regnskaberne

over det lovbefalede Bidrag til Landevejene i hvert

Amt, at deraf kan erfares saavel Skattens Belob

som sammes Anvendelse i hvert Syssel;

2. at de Omkostninger, som herved foranlediges, ud-

redes af Vejkasserne, saaledes at Fordelingen af

Udgiften sker i Forhold til Storreisen af det Be-

lob, som aarlig indkommer i Vejskat for hvert

—
;•

;- Syssels i- ''-^r i:

.

uérS^ t<
• ^ V: :>-V-;^>

l

g\
' Ved at meddele Hr. (Tit.) Foranstaaende skulde

man tjenstl. have Dem anmodet om behgl. at ville

træffe de i saa Henseende fornodne Foranstaltninger.

Kgl. Bekjendtgj oreise til Althinget, angaaende Juli.

Resultaterne af dets Betænkninger og Andragen-

der i 1867. XjObenhavn den 7. Juli 1869. —
Isl. Forest. og Resol. Protok. 1869 Nr. 38. Depart. Tid 1869

S. 681—87; Algreen-UssingsLovsaml. 1869 S. 435—41; Ti'oindi

ura stjornarmalefni fslands II, S. 783-90.

Konungleg Auglysing til al|)ingis ura arangur

af t>egnlegum tillogum [)ess og oorum uppastungum a

fundinum 1867.

Vjer Kristjån hinn Niundi &c. sendum Vora triia

a]J>ingi kvei>ju guts og Vora!

XX. B. 26



402 Kgl. Bekjendtgj. til Ålthinget.

1869. Af J)vi, sem gjorzt hefir å al^ingi årib 1867, hofura

7. Juli Vjer sjeb meb allrahæstri ånægju, hvernig atyingismenn

"^"^"^"Vorir hafa leitazt vib ab efla Vort gagn og hag landsins.

Vjer hofam vandlega låtio ihuga tillogur Vors trtia

alj)ingis uin mål J)au, er stjornin bar undir ålit J)ess

årib 1867, og abrar uppåstungur J)ingsins, og munum

Vjer mi skyra hjer i einu lagi frå, hvab i {)eim efnum

hefir af råbio verib.

I.

Dm J)egnleg ålitsmål, sem komin eru frå

alp i n-gi.

pessar rjettarbætur hafa gjoroar verio um J)au mål,

sem Vjer hofum fengib um J>egnlegar tillogur Vors triia

al^ingis

:

h Log 17. aprilmån. 1868 um, ab utlendum

skipum verbi gefinn kostur å ab flytja vorur hafua a

milli a Islandi og milli Islands og Danmerkur.

2. Opib brjef handa Islandi sama dag um ^ab,

hvernig borga eigi kostnab J)ann, er ris af flutningi å

J)urfamonnum.

3. Tilskipun 10. ågiistmån. 1868 um breytingu å

åkvorbununum um gjald spitalahlutanna, er svo eru

nefndir, å Islandi.

4. Almenn hegningarlog handa Islandi 25. jiinim«

5. Tilskipun handa Islandi sama dag um afplånun

fjesekta i obrum målum en sakamålum.

6. Tilskipun sama dag um hundahald å Islandi.

7. Tilskipun handa Islandi sama dag um skipa

mælingar.

8. Tilskipun handa Islandi sama dag um skra-

setning skipa.

J>egar lagabob [)essi hafa verib samin, hafa verib

vandlega ihugabar athugasemdir Joær, er al[)ingi hefir

gjort um })au, og hefir sumum })eirra eptir J>vi verib

breytt i ymsu og ymislegt verib nåkvæmar åkvebib. Um
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hib mest aribandi af ofan nefndum lagabobum, sera er 1869.

almenn hegningarlog handa fslandi, skal |)ess Jmr at) 7- Juli.

auki getib, ab eins og stjérnin varb ab ålita o^arft og~~^~~*~*~~

jafnvel mibur hagfellt, eptir hinn nakvæma undirbuning,

sem frumvarpib hafbi fengib af stjornarinnar hendi, og

hina itarlegu melferb, sem a3J>ingi hafbi låtio J>vi i tje,

ao leggja fruravarpio ab nyju fyrir al{)ingi, Jmnnig hefir

virzt bezt henta, eptir vandlega ihugun allra målavaxta,

ao låta login oolazt gildi eins fljott, og aubib er, meb

l)eirri nåkvæmari åkvoroun, ab })angab til biiib er ab

koma upp hegningarhusi å fslandi og fangelsum J)eim,

sem meb J^urfa, skuli i Jjeim tilfellum, J>ar sem login

setja annabhvort hegningarvinnu i 2 ar eba skemur ebur

fangelsishegningu, hybing og sektir koma i J)ess stab

samkvæmt J>vi, sem fyrir er mælt i tilskipun 24.janu-

armån. 1838 4. og 5. grein, en aptur skuli hegningar-

vinna Iengri tima en 2 ar littekin i hegningarhiisunum i

Danmorku eins og ab undanfornu, og ab akvorbununum

i obrum og J>ribja kafla 31. greinar hegningarlaganna

skuli til sama tima ekki beitt, en [)ar a moti skuli um
borgun sekta eptir domi og afplånun f>eirra, ef til })ess

kemur, farib eptir 9. gr. i tjebri tilskipun. |>ab verbur,

})vi er [>ab, ekki a moti {)vi borib, ab hin nyju hegn-

ingarlog hafa svo margt og mikib gott i for meb sjer,

1)6 ab h^bingar-hegningunni sje haldib um stundarsakir,

ab j)ab væri varia afsakanlegt, ab fresta ab låtalands-

menn a lslandi verba })eirra abnjotandi, f>angab til t>ab

getar aubnazt ab koma upp fangelsum })eim, sem meb

t>arf en mi vanta j)ar alveg. I |>essu eftii hefir {)annig

sjer i lagi orbib ab taka til greina ekki ab eins {)ab,

ab hegningarlogin hafa yfir hofub ab tala inni ab halda

langtum mannublegri akvarbanir og samkvæmari aldar-

håttum J^essa tima um refsingar fyrir afbrot, en hegn-*

ingarloggjof su, sem allt til J)essa hefir verib i gildi a

lslandi, heldur einnig hitt, ab Jmb er mjog svo aribandi,

ab så mikli mismunur, sem n\i er a logum Islands og

logum konungsnkisins um glæpamal, og sem mebal

26*
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1869. annars muu hafa ]pa afleibing, ab mjog morgum saka-

7. Juli. målum flå islandi verbur skotib til hæstarjettar til })ess

ab få a eptir linun a hegningunni fyrir nabun konungs,

hverfi sem fyrst, og bætist hjer vib enn, ab hegningar-

login nema burtu [)å ovissu, sem du er, um mebferb og

refsingu inargra yfirsjona, einkum i embættisrekstri.

En J)ar sem Vjer samt erum alj)ingi samdoma um,

ab naubsynlegt sje ab hinum nyju hegningarreglum verbi

jylgt fram fullkomlega svo bråblega sem unnt er, l)å

verbur nu lagt fyrir al{)ingi samkvæmt osk pess i ålits-

skjalinu um frumvarpib til almennra hegningarlaga*

frumvarp til tilskipunar um byggingu hegningarhiiss og

fangelsa å Islandi o. fl.

J>ar eb Vjer sokum breytinga, er atyingi samj)ykkti

å frumvarpi I>vi, sem lagt var fyrir J>ab 1867, til stjornar-

skipunarlaga handa Islandi, ekki hofum sjeb Oss fært

ab veita frumvarpinu meb ^essum breytingum allrahæsta

stabfestingu Vora, hefir al})ingi samkvæmt vara-uppå-

gtungu [)ess verib leyst upp meb opnu brjefi 26. februar-

man. 1). å.; hefir l?ar ab auki meb obru opnu brjefi

sama dag verib mælt fyrir um, ab nyjar kosningar skuli

fram fara, og ab hib nykosna alj)ingi j)ar næst skuli

koma saman 27. julmiån. næstkomanda, og munu j)å

verba logb fyrir })ingib frumvorp Jmu, sem j)urfa til ab

koma skipulagi å stjérnarmålib.

II.

Um l>egnlegar bænarskrar, er komib hafa

fra al[)ingi.

1. Samkvæmt |)egnlegri bænarskrå al{)ingis hafa

tvo frumvorp, annab til tikkipunar handa Islandi um

eptirrayndan Ijosmynda o. fl., hitt til opins brjefs handa

Islandi um, ab J)eir, sem senda inn bænarskrar og

kæruskjo), geti fengib alitsskjolin um målib, verib sarain

til })ess ab leggja {)au fyrir alj)ingi, er mi fer i hbud.

2. Fnlltnii Vor mun skyra al[)ingi fra samningum

J)eim, sem stjornin hefir byrjab a vib stjornina a Frakk-
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landi og Englandi utaf ^egnlegri bænarskrå alj)ingis ura 1869.

fiskiveibar utleodra vib strendur Islands. 7. Juli.

3. Somuleibis mun fulltriii Vor sktfra atyingi fra

tilraunum [>eini, sem stjornin hefir gjort litaf ^egnlegri

bænarskra al{)ingis ura, ab kom id yrbi å reglulegum

gufuskipsferbum kringuro Island, og verbur ekki buizt

vib, eins og nu stendur å, ab frekara verbi gjort i

J)essu måli.

4. j>egnlegri bænarskra al|)ingis, J)ar sem \)ess er

farib a leit a ny, ab }>angab til nåkvæmar verbi åkvebib

um fjårhag Islands, verbi veittur 300 rd. styrkur å åri

ur rikissjobnum til forngripasafnsins i Reykjavik, hefir

ekki orbib veitt åheyrsla af somu åstæbum og fyrri,

sjå konunglega auglysing til atyiugis 31. maimån. 1867

IL, 7.

5. AJ{)iogi hefir farib J>ess å leit i j^egnlegri bæn-

arskra, ab stofnabur verbi læknaskoli i Reykjavik meb

åj)ekkri tilhogun og prestaskolinn, {)annig ablandlækn-

irinn sje skipabur yfirkennari og forstobumabur skiians

og fai fyrir J)ann starfa 500—600 rd. ])6knun å åri

auk launa J^eirra, er hann nu hefir, en losist aptur vib

Jmu storf, er hann nu hefir sem hjerabslæknir ; ab lika

sje settur annar kennari vib skolann; ab til }>ess sje

kjorinn niabur, sem hefir tekib embættisprof vib Kaup-

mannahafnar håskola; ab hann byrji meb 500 rd. launum

og skuli J)ar ab auki taka vib læknisstorfunum i peim

syslum, sem landlæknirinn mi hefir, fyrir somu laun og

abrir hjerabslæknar ; ab kennaranum i nåttiirusogu i

Jatinusk6lanum verbi falib å hendur ab kenna lækna-

efnunum i Jæknaskolanum efnaræbi, grasafræbi og eblis-

fræbi fyrir 300 rd. laun; ab kostnabur så, sem lækna-

skolinn hefir i for meb sjer, verbi greiddur ur lækna-

sjobnum, og, ab [>vi leyti sem tekjur hans ekki kynnu

ab hrokkva til, ur rikissjobnum.

f)ab hefir ab visu ekki J)6tt nægt tilefni til ab stofna

slikan fastan skola, sem atyingi hefir vikib å, til upp-

fræbingar Jæknaefnum å Islandi, bæbi vegna {>ess, ab
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1869. efni Iæknasjobsins eru ekki svo mi kil, og eins hins

7. Juli. vegua, ab vib {)vi er ab biiast, eptir J)vi sem åstatt er,

ab J)eir, sem mundu læra i læknaskolanura, yrbu næsta

fair, en aptur a moti virtist æskilegt, ab læknakeunslan,

sem nu fer fram hjå landlækninum samkvæmt konungs-

lirskurbi 29. ågiistmån. 1862, gæti fengib J)ann [>roska,

ab bæbi hefbist næg vissa fyrir ab hun gæti vib haldist,

og ab hiin eiunig veitti tilhlybilega trygging i tilJiti til

uppfræbslu læknaefnanna. Hvorutveggju l)essu virtist

mega koma til leibar å {>ann hått, ab gjora landlækn-

inum fært ab verja meiru af tima sinum til kennslunnar

meb J)vi ab losa hann vib nokkur af embættisstorfum

f)eim, er hann hefir haftåhendi, og veita honum nokkub

hærri })6knun fyrir kennsluna en hingab til, og meb J)vi

ab fela Jmr ab auki obrum manni, er til J)ess væri

fallinn, a hendur ab eiga [>ått i kennslunni meb honum,

[>ar å uiebal kennslunni i efnafræbi og grasafræbi.

Samkvæmt [)essu hofum Vjer allramildilegast fallizt

a meb allrahæstum urskurbi 3. ågiistman. f. å.

:

1. ab borgun su, sem landlækninum å Islandi er veitt

meb konuugsurskurbi 29. ågiistman. 1862urlækna-

sjobnum islenzka fyrir kennslu i læknisfræbi, skuli

færb upp i 500 rd. å åri;

2. ab i læknisumdæmi landlæknis megi setja kandidat

• i læknisfræbi fra håskolanum i Kaupraannahofn sem

»praktiserandi« lækni, er sje skyldur ab taka ab

sjer ab vera settur hjerabsJæknir i {)eim hluta tjebs

Jæknisumdæmis, er nåkvæmar verbur åkvebiun, allt

meb })eim kjorum, sem sett eru i konungsurskurbi

10. maiman. 1867, og ab honum enn fremur verbi

å hendur falib ab eiga J>att meb landlækninum i

læknakennslunni i Reykjavik, fyrir 500 rd. J)6knun

å åri lir læknasjobnum; og

3. ab domsmålastjorninni skuli ab obru leyti falib å

hendur ab setja nåkvæmftii åkvarbanir um lækna-

kennsluna.
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I sarabandi vib [)etta hefir f>ar å ofan sarakvæmt 1869.

uppåstungum stiptsyfirvaldanna allramildilegast verib 7. Juli.

failizt å:
*

ab til styrktarfjår handa t)eim, sem stunda læknis-

fræbina, skuli åkvebnar 3 olmusur, 100 rd. hver,

l>annig ab enginn Jærisveinanna megi få meira en

eina olrausu å åri og ekki halda henni lengur en

.i 3 år; og < - -u \x ;
^ r^-^ ;:\ .

.

;/>' •-

ab greiba megi ur læknasjobnum allt ab 100 rd. å åri

i borgun fyrir hiisnæbi, eldsneyti og Ijosmat handa

læknakennslunni, og til l)ess ab kaupa naubsynleg

åhold handa henni.

6. Jjegnleg bænarskrå, er komib hefir frå alj>ingi

enn ab nyju, um stofnun lagaskola å fslandi, hefir ekki

orbib tekin til greina af åstæbum J)eim, sem til eru

færbar i auglysingu Vorri til al[)ingis 31. maimån.

1867 II. 2.

7. Sama er ab segja um Jjegnlega bænarskrå al-

l>ingis um, ab stofnab verbi i Reykjavik kennara-em-

bætti i sogu Islands qg fornfræbum Norburlanda.

8. far sem failizt varb å abalhugsunina i frum-

varpi J)vi, er kom frå al^ingi, til vibaukatilskipunar vib

tilskipun 5. januarraån. 1866 um fjårklåea og onnur

næm fjårveikindi å lslandi, })å hafbi frumvarp l^etta

jafnframt ymsar mikils varbandi åkvarbanir inni ab halda,

sem ekki varb gengib ab. Fyrir Jpvi hefir J)6tt bezt

henta ab semja nytt frumvarp nm sama efoi, og leggja

uppåstungnr atyingis til grundvallar; ver&ur {>etta frum-

varp mi lagt fyrir al J>ingi til alita. par sem a)J)ingi

einnig hefir farib J)ess å leit, ab kostnaburinn til varb-

arins, sem settur var vib Botnsvog sumarib 1867, verbi

endurgoldinn sumpart lir jafnabarsjobi suburamtsins og

sumpart ur jafnabarsjobi vesturamtsins, J)å hefir ekki

l)6tt tilefni til, samkvæmt atvikum fceim, sem hlutab-

eigandi amtmenn hafa skyrt frå, og einnig munu vera

a][)ingi kunn, ab veita l)essari bæn åheyrslu.
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1869. 9. A)J)ingi hefir pegnsamlega beibzt })ess, abfrum-

7. Juli. varp, er J)ab hafbi samib, til tilskipunar nm fribun a
*p^~***-

Jaxi å Islandi, allramildilegast verbi stabfest. Amt-

roonnununi i vesturamtinu og norbur- og austuramtinu

hefir siban verib skrifab um målefni J>etta, en af J)vi ab

ålitsskjal hins sloar nefnda embættismanns er enn okomib,

hefir målib ekki oroio leitt til lykta.

10. |>ar sem alj)ingi hefir bebio um i J>egnlegri

bænarskrå, ab åkvebib verbi meb lagabobi, ab verzlunar-

vibskiptabækur å Islandi skuli l)vi ab eins hafa [)ab

sonnunarafl, sern {>eim er veitt i tilskipun 13. junimån.

1787 II. 17. og 18. grein, ab })ær sje ritabar å islenzku,

J)å verbur ekki å moti J)vi borib, ab J)ab er i sjålfu sjer

eblileg osk, ab bækur pessar sje ritabar å islenzku. En

meb J>vi ab tilgangurinn meb vibskiptabækur pessar,

sem kaupmennirnir låta })å få, sem vib J)å verzla, er

så, ab Jjessir menn noti J)ær ekki ab eins til ab hafa

eptirlit meb vibskiptunum vib kaupmennina, heldur Hka

sem sonnun gegn krofum J)eirra, \rk væri [)ab gagnstætt

J)essum tilgangi, ef ab sonnunarafl bokanna yfir hofub

ab tala væri låtib vera undir })vi komib, ab kaupmenn-

irnir ri ti l^ær å islenzku, og {>ar eb slik råbstofun J)ess

vegna, i stab jDess ab vera til gagns, hæglega gæti

spillt fyrir J>eim hagsmunum, sem hiin ætti ab efla,

hefir ekki J>6tt tilefni til ab veita J)essari bæn åheyrslu.

11. Samkvæmt J)egnlegri bænarskrå aljringis hofum

Vjer allramildilegast fallizt å, ab amtmonnunum a Is-

landi verbi bobib ab auglysa eptirleibis årlega å prenti

ågrip lir reikningunum yfir hib logskipaba gjald til J)job-

veganna i hverju amti, svo ab J>ar af sjåist upphæb

gjaldsins, og hvernig J)vi hafi verib varib i hverri s^slu,

og ab kostnaburinn til })essa skuli goldinn ur vegabota-

sjobunum, J)annig ab honum sje jafnab nibur eptir til-

tolu vib })å upphæb, sem å hverju åri gelzt i vegabota-

gjald ur hverri syslu. Aptur å moti hefir ekki ]}6tt

åstæba til ab veita j)vi atribi i bænarskrånni åheyrslu,

er fer J)vi fram, ab yfirlitib skuli, eptir sem fong eru
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til, tfka nå yfir reikningana ura vegabotagjaldio [>ann 1869.

timann, sem lioinn er siftan tilskipun 15. marzraan. 1861 7> Juli-

um vegina å fslandi birtist.
'

.

Til stafcfestingar allramildilegustum lirskur&um Vorum,

[jeim er nu hefir verio getio, hofum Vjer sent your J)essa

auglysing Vora, og heitum Voru triia aljringi hylli Vori

og konunglegri mildi.

Gefio i Vorura konunglega a<!)setursstao Kaupmanna-

hofn 7. dag jiilimanaoar 1869.

Aller naadigst Bekjendtgjorelse til Althinget

angaaende Resultaterne af de under dets Mode i Aaret

1867 afgivne allerund. Betænkninger og ovrige indgivne

Andragender.

Vi Christian den Niende &c. Vort tro Althing

for Vort Land Island Vor Kgl. Hyldest og Naade!

Af de Forhandlinger, som ere foregaaede ved Al-

thinget i Aaret 1867, have Vi med allerh. Tilfredshed

erfaret Vore Althingsmænds Bestræbelser for at be-

fordre Vort og Landets Bedste.

Efterat saavel de Betænkninger, som Vort tro

Althing har afgivet over de samme i Aaret 1867 af

Regjeringen forelagte Sager, som og dets ovrige An-

dragender paa det Nojeste ere blevne provede, ville

Vi herved allern. give Althinget en samlet Oversigt

over de Beslutninger, som i saa Henseende ere blevne

I.

Angaaende de fra Althinget indkomne aller-

underdanigste Betænkninger.

Folgende Love og Anordninger, angaaende hvilke

Vi have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænk-

ning, ere udkomne, nemlig:



410 Kgl. Bekjendtgj. til Althinget.

1869. 1. Lov af 17. April 1868 angaaende fremmede

7. Juli, Skibes Adgang til Fragtfart imellem islandske Havne

indbyrdes saavelsom mellem Island og Danmark.

2. Plakat for Island af s. D. angaaende Udredelsen

af Omkostningerne ved Fattiges Flytning.

3. Forordning af 10. August 1868 angaaende For-

andring i Bestemmelserne om Erlæggelsen af de saa-

kaldte Hospitalslodder i Island,

4. Almindelig Straffelov for Island af 25. Juni

1869.

5. Forordning for Island af s. D. om Afsoning af

Boder udenfor kriminelle Sager.

6. Forordning for Island af s. D. om Hucdehold.

7. Forordning for Island af s D. angaaende Skibes

Maaling.

8. Forordning for Island af s. D. angaaende Skibes

Registrering.

Ved Udarbeidelsen af de nævnte Lovbud ere de

Bemærkninger, der af Althinget med Hensyn til samme

have været fremsatte, blevne tagne under nojeste Over-

vejelse, og have flere af bemeldte Lovbud i Henhold

dertil modtaget adskillige Forandringer og nærmere

Bestemmelser. Med Hensyn til den vigtigste af de

foranforte Lovbud, nemlig almindelig Straffelov for Is-

land, bemærkes derhos, at ligesom det efter den om-

hyggelige Forberedelse, der er bleven Lovudkastet tildel

af Regjeringen, og den udtommende Behandling, samme

har været underkastet af Althinget, maatte anses ufor-

nodent og endog mindre hensigtsmæssigt at forelægge

Udkastet paany for Althinget, saaledes er det efter

noje Overvejelse af samtlige Forhold fundet rigtigst at

lade Loven træde i Kraft til et saa nærliggende Tids-

punkt som muligt med den nærmere Bestemmelse, at

indtil der i Island er tilvejebragt en Strafanstalt og de

fornodne Fængselsbygninger, vil der i de Tilfælde, hvor

Loven fastsætter enten Strafarbeide i 2 Aar eller kortere

Tid eller Fængselsstraf, være at anvende Risstraf og
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Boder efter Reglerne i Frdg. af 24. Januar 1838 §§ 4 1869.

og 5, medens Strafarbeide i længere Tid end 2 Aar 7. Juli.

ligesom hidtil vil være at udstaa i Strafanstalterne i

Danmark, og at Bestemmelserne i Straffelovens § 31

andet og tredie Stykke indtil samme Tidspunkt ikke

ville være at bringe til Anvendelse, hvorimod der med

Hensyn til idomte Boders Erlæggelse og mulige Af-

soning vil være at forholde efter fornævnte Forordniugs

§ 9. Det maa nemlig erkjendes, at den nye Straffelov,

selv naar Risstraffen midlertidig bibeholdes, vil medfore

saa mange væsentlige Goder, at det neppe vilde være

forsvarligt at forholde den islandske Befolkning disse,

indtil det kan lykkes at tilvejebringe de fornodne Fæng-

selsindretninger, som nu ganske mangle i Island. Det

har saaledes herved navnlig maattet komme i Betragt-

ning, ikke blot at Straffeloven i det Hele indeholder

langt humanere og mere tidssvarende Bestemmelser

med Hensyn til Forbrydelsernes Afstraffelse end den

for Island hidtil gjældende Straffelovgivning, men til-

lige at det er af særdeles Vigtighed, at den store

Ulighed, som nu finder Sted imellem Islands og Konge-

rigets kriminelle Love, og som blandt Andet vilde have

tilfolge, at et særdeles stort Antal Justitssager fra Is-

land vilde blive indankede for Hojesteret, for at Straffen

derefter kunde soges nedsat ad Benaadningsvejen,

snarest muligt hæves, hvortil endnu kommer, at Straffe-

loven vil afhjælpe den Uvished, som nu hersker med

Hensyn til Behandlingen af og Straffen for mangfoldige

Forseelser, navnlig i Embedsforhold.

Da "Vi imidlertid med Althinget erkjende Nødven-

digheden af, at det nye Straffesystem kan blive gjen-

nemfort i sin fulde Udstrækning i en saa nær Fremtid

som muligt, vil der, i Overensstemmelse med det af

Althinget i sammes Betænkning over Udkastet til al-

mindelig Straffelov fremsatte Onske, nu blive forelagt

Thinget Udkast til en Forordning om Opforeisen af en

Strafanstalt samt af Fængsler i Island m. v.
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1869. Da Vi paa Grund af de Ændringer, som af Al-

7. Jnli. thinget bleve vedtagne med Hensyn til det samme i

^^""^'Aaret 1867 forelagte Udkast til en Forfatningslov for

Island, ikke have set os istand til at meddele allerh.

Stadfæstelse paa det saaledes ændrede Lovudkast, er

i Overensstemmelse med Althingets subsidiære Indstil-

ling Althinget blevet oplost ved aabent Brev af 26.

Februar d A., hvorhos det ved et andet aabent Brev

af s. D. er foreskrevet, at nye Valg skulle foretages,

og at det nyvalgte Althing derefter skal sammentræde

den 27. Juli næstkommende, og vil der for samme blive

forelagt de til Forfatningssagens Ordning fornodne Lov-

• i^ vjttdkast. *:
: £»i , U & i

'

'

II.

Angaaende de af Althinget indgivne aller-

underdanigste Andragender.

1. I Overensstemmelse med Althingets derom

gjorte allerund. Andragende ere tvende Udkast, hen-

holdsvis til Forordning for Island om Eftergjorelse af

Fotografier m. m., og til Plakat for Island om Erklæ-

ringers Meddelelse til Ansogere og Klagere, blevne

udarbeidede til Forelæggelse for det nu forestaaende

Althing.

2. Gjennem Vor Kommissarius vil der blive med-

delt Althinget Underretning om de Forhandlinger, som

af Regjeringen ere indledede med den franske og den

engelske Regjering i Anledning af det af Thinget indgivne

allerunderd. Andragende angaaende Fremmedes Fiskeri

under Islands Kyster.

3. Ligeledes vil der af Vor Kommissarius blive

meddelt Althinget Underretning om de Skridt, som af

Regjeringen ere blevne gjorte i Anledning af Althingets

allerund. Andragende om Oprettelsen af en regelmæssig

Dampskibsfart omkring Islands Kyster, og vil der under

de nuværende Forhold ikke kunne ventes foretaget

Videre til denne Sags Fremme.
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4. Althingets allerunderd. Andragende, hvori der 1867.

paany anholdes om, at der indtil Islands finansielle 7. Juli.

Stilling bliver endelig bestemt, maa af Statskassen be-

vilges et aarligt Belob af 300 Rd. til Understottelse

for den i Reykjavik oprettede Samling af Oldsager,

har af samme Grund som tidligere, se allern. Bekjendt-

gjorelse til Althinget af 31. Maj 1867 II. Nr. 7, ikke

kunnet tages tilldlge.

5. I en allerund. Petition har Althinget andraget

paa, at der i Reykjavik maa blive oprettet en Anstalt

for vordende Læger, organiseret paa tilsvarende Maade

som Dannelsesanstalten for vordende Geistlige, saaledes

at Landfysikus ansættes som Anstaltens Overlærer og

Forstander imod et aarligt Honorar af 500 a 600 Rd.

foruden sin nuhavende Gage, men at han derimod be-

fries for de ham nu som Distriktslæge paahvilende

Forretninger, at tillige en Andenlærer ansættes ved

bemeldte Anstalt, at dertil maa vælges en Mand, der

har taget Embedsexamen ved Universitetet, samt at

der tillægges ham en Begyndelsesgage af 500 Rd.,

foruden at han tillige overtager Lægeforretningerne i

de Landfysikus nu underlagte Sysseler med den for

andre Distriktslæger bestemte Gage; at det overdrages

Læreren i Naturhistorie ved den lærde Skole at give

de medicinske Studerende Undervisning i Kemi, Botanik

og Fysik, imod at oppebære 300 Rd. i Gage; at de

til den ommeldte Anstalt medgaaeude Omkostninger

udredes af den islandske Lægefond og, forsaavidt dens

Midler ikke tilstrække, af Statskassen.

Medens der nu ikke er fundet tilstrækkelig An-

ledning til at oprette en saadan fast Anstalt som af

Althinget antydet til Uddannelsen af Lægekandidater i

Island, saavel af Heusyn til Lægefondens indskrænkede

Midler, som paa Grund af, at Antallet af dem, som

vilde studere ved Anstalten, efter Forholdenes Beskaf-

fenhed maa antages kun at ville være meget ringe, er

det derimod anset onskeligt, at den Undervisning i
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1869. Lægevidenskaben, som i Medhold af allerh. Resol. af

7. Juli. 29. August 1862 allerede nu finder Sted hos Land-

fysikus, kunde erholde en saadan Udvidelse, at den

baade kunde være tilstrækkelig sikret mod Afbrydelse

og tillige afgive den fornodne Garanti med Hensyn til

de eventuelle Lægekandidaters Uddannelse. Disse For-

maal antoges at ville kunne naas, naar Landfysikus

blev sat istand til at offre mere af sin Tid til Under-

visningen derved, at han fritoges for nogle af de ham

hidtil paahvilende Embedsforretninger, og at der til-

lagdes ham et noget storre Honorar for Undervisningen

end hidtil, samt at det derhos blev overdraget en dertil

skikket Mand at deltage med ham i Undervisningen,

derunder indbefattet Kemi og Botanik. I Henhold hertil

have Vi ved allerh. Resol. af 3. August f. A. allern.

bifaldet

:

1. at det Landfysikus i Island ved allerh. Resol. af

29. August 1862 tillagte Honorar af den islandske

Lægefond for Meddelelse af Undervisning maa for-

hojes til 500 Rd.;

2. at der ansættes en medicinsk Kandidat fra Kjo-

benhavns Universitet som praktiserende Læge i

Landfysikus' Lægedistrikt og med Forpligtelse til

at overtage Konstitution som Distriktslæge i eu

nærmere bestemmende Del af bemeldte Distrikt,

Alt paa de i allerh. Resol. af 10. Maj 1867 fast-

satte Vilkaar samt saaledes, at det tillige over-

drages ham mod et aarligt Honorar af 500 Rd. af

Lægefonden at deltage med Landfysikus i Læge-

undervisningen i Reykjavik; samt

3. at det overlades til Justitsministeriet at fastsætte

de nærmere Regler med Hensyn til den omhand-

lede Undervisning.

I Forbindelse hermed er det derhos efter Stifts-

øvrighedens derom gjorte Forslag allern. bevilget:

at der til Stipendier til de medicinske Studerende

normeres 3 Portioner a 100 Rd. hver, saaledes at
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ingen af de Studerende kan oppebære mere end 1869.

én Stipendieportion aarlig og ikke beholde den 7. Juli.

længere end i 3 Aar; samt

at der af Lægefonden maa udbetales indtil 100 Rd.

aarlig til Husleje, Brændsel og Belysning til Læge-

undervisningen samt til Anskaffelse af de fornodne

Hjælpemidler ved denne.

6. Det fra Althinget paany indkomne allerund.

Andragende om Oprettelse af eu Dannelsesanstalt for

vordende juridiske Embedsmænd i Island har af de i

Vor Bekjendtgjorelse til Althinget af 31. Maj 1867 II.

Nr. 2 anforte Grunde ikke kunnet tages tilfolge.

7. Det Samme gjælder med Hensyn til det af Al-

thinget indgivne allerund. Andragende om, at der i

Reykjavik maa blive oprettet en Lærerpost i Islands

Historie og nordisk Oldkyndighed.

8. Medens Hovedtanken i det fra Althinget ind-

komne Forslag til en Tillægsforordning til Forordn, af

5. Januar 1866 om Skab og anden smitsom Sygdom

hos Faarene paa Island kunde billiges, indeholdt be-

meldte Forslag ved Siden deraf flere væsentlige Be-

stemmelser, som ikke kunne tiltrædes. Det er derfor

anset rettest paa Grundlag af det nævnte Forslag at

udarbeide et nyt Udkast til et Lovbud om samme

Gjenstand, hvilket Udkast nu vil blive forelagt Althinget

til Betænkning. Forsaavidt der af Althinget tillige var

andraget paa, at Omkostningerne ved det i Sommeren

1867 opstillede Vagthold ved Botnsvog maatte blive

erstattede dels af Sonderamtets og dels af Vester-

amtets Repartitionsfond, er der efter de af vedkom-

mende Amtmænd oplyste Omstændigheder, der ogsaa

ville være Althinget bekjendte, ikke fundet Anledning

til at bevilge det heromhandlede Andragende.

9. Althinget har allerund. andraget paa, at et af

samme udarbeidet Udkast til en Anordning om Fred-

ning af Laxefiskeriet i Island maatte blive allerh. stad-

fæstet. Sagen har derefter været gjort til Gjenstand
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1869. for Brevvexling med Amtmændene i Vester- samt i

• • *
.

7. Juli. Nord- og Ostamtet, men da den fra den sidstnævnte
-^*~ m̂mm̂ ' Embedsmand begjærte Betænkning endnu ikke er ind-

kommen, har Sagen ikke kunnet endelig afgjores. «

10. Naar Althinget i et allerund. Andragende har

anholdt om, at det maatte bestemmes ved et Lovbud,

at Kontraboger i Island kun da skulle nyde den Be-

viskraft, sorn tillægges dem i Frdg. af 13. Juni 1787

II. §§ 17 og 18, naar de fores i det islandske Sprog,

maa det vel erkjendes, at Onsket om, at disse Boger

affattes i det nævnte Sprog, i og for sig er naturligt.

Da imidlertid Hensigten med de ommeldte Kontraboger,

der udstedes af Kjobmændene til deres Handelskunder,

er, at de skulle tjene disse ikke blot som Kontrol-

middel med Hensyn til deres Handelsmellemværende

med Kjobmauden, men tillige som Bevismiddel imod

disses Fordringer, vilde det være stridende imod denne

Hensigt, naar Bogernes Beviskraft i det Hele skulde

betinges af, at Kjobmændene affatte dem i det islandske

Sprog; og da saaledes den heromhandlede Foranstalt-

ning, istedetfor at være til Gavn, let kunde blive til

Skade for de Interesser, som derved tilsigtedes be-

skyttede, er der ikke fundet Anledning til at gaa ind

paa det nævnte Andragende,

11. Efter Althingets derom indgivne allerund. An-

dragende have Vi allern. bifaldet, at det paalægges

Amtmændene paa Island for Fremtiden aarlig ved

Trykken at offentliggjore saadanne summariske Ex-

trakter af Regnskaberne over det lovbefalede Bidrag

til Landevejene i hvert Amt, at deraf kan erfares saavel

Skattens Belob som sammes Anvendelse i hvert Syssel,

samt at Omkostningerne herved udredes af Vejkasserne,

saaledes at Fordelingen af Udgifterne sker i Forhold

til Storreisen af det Belob, som aarlig indkommer i

Vejskat for hvert Syssel. Derimod er der ikke fundet

Anledning til at bevilge den Del af nysnævnte An-

dragende, der gaar ud paa, at Oversigten skulde tillige
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omfatte Regnskaberne for Vejpengene ogsaa for den 1869.

Tid, som er forloben ;
siden Frdg. 15. Marts 1861 oin

7^juli
Vejvæsenet i Island udkom.

Til Bekræftelse paa foranstaaende allern. meddelte

Resolutioner have Vi udfærdiget denne Vor Kundgjorelse

og forblive Vort tro Althing i kgl. Naade bevaagen.

—

Givet i Vor Kai. Residentsstad Kjobenhavn, d. 7. Juli

1869. JShhhF JHB-i^m.^
Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 8. Juli.

over Island, ang. den kgl. islandske Landsoverret.

Khavn den 8. Juli 1869. — isl; Kopib. 1869 Nr, 615.

Ti'oindi um stjornarmålefni fslands II, S. 790. — Uddrag.

— — Sluttelig meddeles til behgl. Efterretning og

videre Bekjendtgjorelse, at det paa Ministeriets derom

nedlagte allerund. Forestilling under 25. f. M. har be-

haget H. M. Kongen allern. at bifalde, at den de Til-

forordnede i Islands Landsoverret ved Reskript af 14.

Maj 1808 givne Tilladelse til indtil videre at bo uden-

for Kjobstaden Reykjavik ophæves for Fremtiden.

Justitsminiseriets Skrivelse til den kgl. Kom- 8. Juli.

missarius paa Althinget, ang. fremmede Nationers

Ret til Fiskeri under Islands Kyster. Khavn den

8. Jllli 1869. — Isl. Kopib. 1869 Nr. 618. Tibindi um

stjornarmålefni Islands II, S. 790-91.

1 Forbindelse med den Besked, der i Henhold til

allerh. Resolution af 28. Maj sidsti. vil være at med-

dele Althinget om de af den kgl. danske Gesandt med

den britiske Regjering forte Forhandlinger om Ord-

ningen af de Engelskes Fiskeri under Islands Kyster,

skulde man herved tjenstl. anmode Hr. Stiftamtm. i

HiXX. 13. i-SSI^S { . % 27 .; .

' fr
- \ - S
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1869. Deres Egenskab af kgl. Kommissarius ved det fore-

"^"^^""staaende Althing om behgl. at ville gjore Thinget be-

kjendt med, at Ministeriet senere fra Udenrigsmini-

steriet har modtaget den i Gjenpart hoslagte Beretning

med de ligeledes i Gjenpart hosfolgende Bilag fra den

kgl. danske Gesandt 1
), hvoiaf fremgaar, at den britiske

Regjering nu har erklæret, at den ikke kan gaa ind

paa de fra dansk Side gjorte Forslag til Ordningen af

de omhandlede Forhold. Der paastaas fra engelsk

Side, at Antallet af britiske Fiskerskibe i og for sig

er temmelig ubetydeligt, at disse mest besoge Fær-

oerne, mindre Island, hvor de da kun fiske paa Syd-

vestkysten, aldrig Vest- og Nordvestkysten, og det i

Slutningen af Fisketiden, altsaa længe efterat Islæn-

dernes Fiskeri er tilende, og endelig, at engelske Fi-

skere aldrig tiske i Faxa- eller Breifcabugten.

Paa Grund heraf finder den engelske Regjering

ikke Anledning til fortiden at tage nogen Bestemmelse

om Stationering af en Krydser under Island, eller til

at gaa ind paa det territoriale Sporgsmaal om Faxa-

og Brei&abugten, men er iovrigt villig til at tage

Sagen under fornyet Overvejelse, saafremt den danske

Regjering maatte kunne godtgjore, at Forholdene vir-

kelig ere saadanne, som det af Islænderne paastaas.

8. Juli. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Vestamt, angaaende Forstaaelsen af

§ 19 i Anordn. 26. Jannar 1866 om Handelsstedet

Isafjords Oprettelse til KjObstad m. v. Khavn den

8. Juli 1869. — IsJ. Kopib. 1869 Nr. 619. Tflfadi um

stjornarmålefni Islands II, S. 799—800.

I et med Hr. Amtm.'s behgl. Skrivelse af 19. April

sidsti. hertil indkommet Andragende har Kommunal-

*) se herom Ti?), fra aty. Isl. 1869 II, S. 117-24 og Ti&indi

um stjornarmålefni Islands II, S. 791-99.
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bestyrelsen i KjObstaden Isafjord, næst at anke over 1869.

de af Amtet trufne Bestemmelser med Hensyn til Re- 8. Juli.

partitionen af det Belob, der efter Overslag over be-

meldte Kjobstads Indtægter og Udgifter i Fardagaaret

1868—69 skulde tilvejebringes ved Ligning paa Kjob-

stadens Indvaanere, begjært sig meddelt Justitsmini-

steriets Resolution om folgende Punkter:

1. om det strider imod Anordn. 26. Januar 1866,

baade dens Ord og Aand, at hele den uden Paa-

ligning forhaandenværende Indtægt i Overslaget

over Kjobstadens Indtægter og Udgifter trækkes

fra den til de Fattiges Forsorgelse anslaaede Sum
alene, og i saa Fald,

2. om dog ikke den Del af den forhaandenværende

Indtægt, som enten er eller har været bestemt

alene til de Fattiges Forsorgelse, bor trækkes fra

den i samme Ojemed i Overslaget anslaaede Sum.

Efter hvad der af Sporgsmaalene fremgaar, hid-

rorer den Meningsforskjel, som i bemeldte Henseende

er opstaaet mellem Hr. Amtm. og fornævnte Kommu-
nalbestyrelse, derfra, at medens denne i sit Overslag

ved at bestemme Ligningen paa Kjobstadens Indvaanere

havde fradraget de Midler, der havdes uden Ligning, fra

den Sum, der i Overslaget antages at ville medgaa til

Udgifterne til de Fattiges Forsorgelse, har Hr. Amtm,
derimod autaget, at de omhandlede Midler skulle fra-

drages det Belob, der sammesteds var opfort til den

egentlige Kommunalforvaltnings Udgifter.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

da man med Hr. Amtm. maa være enig i, at den af

^em antagne Mening er hjemlet i de klare Ord i An-

ordn, af 26. Januar 1866 § 19, maa det have sit For-

blivende ved Amtets Afgjorelse af det foreliggende

sPorgsmaal.

27*
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1869. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

Li!iil^ over Islands Nord- og Ostamt, ang. Afkald paa

Statens Forstrandsret paa Jorden Gaukstaåir's

Grand m. v. Kjobenhavn den 8. Juli 1869. —
lsl. Kopib. 1869 Nr. 621. TÆindi um stjornarmålefni fslands

II, S. 800-01.

I behgl. Skrivelse af 13. Februar d. A. har Hr.

Amtm, indstillet til Approbation et Forligstilbud, som

Ejerne af Jorden Gauksta&ir i Skagafjords Syssel under

en imod disse af Administrator for Reynistafcir Kloster-

gods paa Statskassens Vegne anlagt Sag til Udredel-

sen af Nettoprovenuet af et paa den Ombndsgaarden

Skefilsstafcir tilhorende Forstrand opdrevet Stykke Oval,

til Belob 118 Rd., have fremsat, og hvorved de for-

pligte sig til at udrede Halvdelen af nysnævnte Belob,

imod at de imellem de nævnte Jorder fra gammel Tid

bestaaende gjensidige Servitutrettigheder for Fremtiden

bortfalde.

Efter at Justitsministeriet med Hensyn til at det

omhandlede Forligstilbud involverer en Forandring i de

faktisk bestaaende Ejendomsforhold, havde nedlagt

allerund. Forestilling om dets Approbation, har det be-

haget H. M. Kongen under 25. f. M. allern. at bifalde,

at indbemeldte Forligstilbud, hvorefter Ejerne af Gauk-

sta&ir opgive den nysnævnte Jord tilkommende Ret til

fri Vintergræsning paa den Statskassen tilhorende Jord

Skefilsstabifs Græsgange, imod at Statskassen renun-

eerer paa den sidstnævnte Jord tilkommende Forstrands-

ret paa Gaukst; fcir's Grund, maa blive antaget.

Ved at meddele Hr. Amtm. Foranstaaende til

behgl. Efterretning og videre fojende Foranstaltning,

undlader man ikke at tilfoje, at der iovrigt fra Justits-

ministeriets Side ikke findes Noget at erindre imod

Antagelsen af det gjorte Forligstilbud.
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Justitsministeriets Skrivelse til samtlige Amt- 1869.

mænd i Island, ang. Fritagelse for Ommaaling afl^^iT
Skibe fra de forenede Stater af Amerika. Khavn

deil 16. Juli 1869. — Isl. Kopib. 1869 Nr. 650—52.

TAindi um stjornarmålefni Islands II, S. 801—02.

Ifolge Meddelelse fra Generaldirektoratet for Skatte-

væsenet er det af Samme tilsagt de forenede ameri-

kanske Staters Regjering, at alle i de forenede Stater

hjemmehørende Skibe, der ere forsynede med ameri-

kanske Registreringscertifikater (Certificates of Regi-

stry), ikke ville blive underkastede Ommaaling i Dan-

mark eller Bilandene, men den i bemeldte Certifikater

angivne Tonsdrægtighed være at tage tilfolge.

Ved at meddele Foranstaaende skulde man tjenstl.

anmode (Tit.) om behgl. at ville instruere Vedkommende

i Overensstemmelse hermed, idet man lader folge Expl.

af bemeldte Direktorats Cirkulær- Samling I. 1869, ved

hvis Punkt a) der er meddelt Toldstederne Instruktion

angaaende det omhandlede Forhold, samt af Cirkulære

til Toldstederne, Skibsmaalingsvæsenet vedkommende,

Nr. 4 af 28. f. M. — Det tilfojes, at der med Hensyn

til Omsætningen af de i de amerikanske Registrerings-

certifikater an forte Tonsdrægtigheder til Kommercelæster

vil være at forholde overensstemmende med de i Justits-

ministeriets Skrivelse af 24. Novbr. f. A. angivne Regler

i Henseende til storbritanniske Skibe.

Foreløbig Lov om Regjeringens Forelse under 20. juh.

Kongens Fraværelse. Khavn den 20. Juli 1869.

(Konseilspræsidiet). - Depart. Tid. 1869 S. 657-58; Algreen-

Ussings Lovsaml. 1869 S. 444-45.

Vi Christian den Niende &c. G. V. : Da Vi i An-

ledning af Vor hoitelskede Sons, Hs. kul. Hoihed Kron-

prins Christian Frederik Vilhelm Carls forestaaende
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[1869. Ægteforening med Hds. kgl. Hoihed Prinsesse Lovisa

2^jjJJi^
Josephina Eugenia af Sverrig og Norge, agte for eu

kort Tid at begive Os til Stockholm, og da den i

Grundlovens § 8 bebudede Lov om Regjeringens Forelse

i Tilfælde af Kongens Umyndighed, Sygdom eller Fra-

værelse endnu ikke er udkommen, have Vi, i Henhold

til Grundlovens § 25, besluttet at udstede folgende

forelobige Lov om Regjeringens Forelse under denne

Vor Fraværelse. Thi byde Vi og befale som folger:

§ 1. Under Kongens Fraværelse paa en nufore-

staaende Reise til Sverrig ville de Regjeringssager, til

hvis Afgjorelse Hans Majestæts Underskrift udfordres,

blive ham forelagte af den Minister, som efter nær-

mere allerh. Bestemmelse vil ledsage Kongen paa

Reisen.

§ 2. Regjeringssager, som skulle forhandles i

Statsraadet, og som ikke kunne udsættes indtil Kongens

Hjemkomst, blive at behandle paa den i Grundlovens

§ 16 foreskrevne Maade. — Hvorefter alle Vedkom-

mende sig have at rette.

2i. juli. Bekjendtgj oreise ang. Udprægning af enkelte

Christiansd'orer. Khavn den 21. Juli 1869. —
Depart. Tid. 1869 S. 668; Algreen-Ussings Lovsamling 1869

S. 445.

Efterat H. M. Kongen under 20. April 1867 allern.

har approberet, at nye enkelte Christiansd'orer præges:

Adversen med Hs. Majestæts Brystbillede og Omskrift:

Christianus IX. D. G. Daniæ V. G. Rex, Reversen

som de hidtil udmontede enkelte Frederiksd'orer, samt

med riflet Rand, er det ved allerh. Resol. af 5. d. M.

allern. bifaldet, at disse Monter optages i Cirkulationen.

Dette bekjendtgjores herved til almindelig Efter-

retning.
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Allerhøjeste Kundgj oreise ang. Regjeringens 1869.

Forelse under Kongens Fraværelse i Sverrig. 22. juii.

Khavn deil 22. Juli 1869. (Konseilspræsidiet). — Dep.

Tid. 1869 S. 658; Algreen-Ussings Lovsaml. 1869 S. 445.

Vi Christian den Niende &c. G. V.; Da Vi idag

tiltræde Vor Reise til Stockholm i Anledning af Vor

hoitelskede Sons, H. kgl. Hoihed Kronprins Christian

Frederik Vilhelm Carls forestaaende Ægteforening med

Hds. kgl. Hoihed Prinsesse Lovisa Josephina Eugenia

af Sverrig og Norge, kundgjore Vi herved for Vore

kjære og tro Undersaatter, at Regjeringen fra idag og

indtil Vor Hjemkomst vil blive fort paa den Maade,

som er fastsat i den af Os under 20. dennes i Hen-

hold til Grundlovens § 25 udstedte forelobige Lov.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 27. juii.

over Islands Nord- og Ostamt, ang. Forstaaelsen

af Plakat 29. August 1862 angaaende Straf for

Dyrplageri. Kjobenhavn den 27. Juli 1869. —
Isl- Kopib. 1869 Nr. 671. Ti&indi ura stjornarmalefni fslands

II, S. 804-05.

I behgl. Skrivelse af 4. f. M. har Hr. Amtm.

udbedt Dem Ministeriets Tilkjendegivelse om, hvorvidt

Plak. 29. August 1862, hvorved L. 21. Januar 1857

om Straf for Dyrplageri udvides til Island, kan bringes

til Anvendelse mod de Personer, som formedelst et

uforsvarligt Kreaturhold komme i Fodermangel, og enten

sulte deres Kreaturer ihjel eller nedslagte dem udtærede

af Fodermangel.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning tjenstl. melde, at da denne Plakat kun fore-

skriver Straf for den, der gjor sig skyldig i raa Mis-

handling eller anden grusom og oprorende Behandling af

Dyr, kan den formentlig ikke bringes til Anvendelse

*



424 Justm. Skriv. ang. Straf for Dyrplageri.

paa den, som blot paa Grund af et ufornuftigt stort

Kreaturhold kommer i Fodertrang, og derfor nodes til

enten at lade sine Kreaturer sulte ihjel eller at nedslagte

dem udtærede af Fodermangel. At ogsaa Althinget i

sin Tid har opfattet Forholdet saaledes, fremgaar tydelig

af det af samme vedtagne Udkast til Forordning om

Mishandling af Dyr i Island, idet det her forlanges ikke

blot at den Paagjældende paa en grusom Maade ud-

sætter sine Kreaturer for at do af Sult, men tillige

at det skal være sket, uagtet han har Foder til dem.

Efter Ministeriets Formening maa imidlertid ogsaa den

kunne straffes, som ikke har Foder til sine Kreaturer,

naar han, uagtet han kan skaffe Foder til dem, paa

en grusom Maade udsætter dem for at do af Sult;

men derimod kan den, der blot af Fodermangel, altsaa

imod sin Villie lader sine Kreaturer do af Sult, for-

mentlig ikke anses med Straf, idet Dovedbetingelsen

for Strafanvendelse efter det omhandlede Lovbud,

nemlig at der er udvist en sær Raahed eller Grusomhed

i Kreaturernes Behandling, ikke er tilstede i bemeldte

Tilfælde.

August. AllerhojesteKundgj oreise ang. at Ktmdgj oreise

af 22. Juli 1869 atter sættes ud af Kraft. Khavn

den 2. AllgUSt 1869. (Konseilspræsidiet). — Depart. Tid.

1869 S. 697; Algreen-Ussings Lovsaml. 1869 S. 446-47.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efterat Vor

hoitelskede Sons, Hs. Kgl. Hoihed Kronprins Christian

Frederik Vilhelm Carls Ægteforening med Hds. Kgl.

Hoihed Prinsesse Lovisa Josephina Eugenia har fundet

Sted paa Stockholms Slot Onsdagen den 28. Juli d. A.,

ere Vi idag vendte tilbage fra Vor Reise til Sverrig,

og er dermed den ved den forelobige Lov af 20. f. M.

fastsatte Ordning af Regjeringens Forelse under Vor

Fraværelse sat ud af Kraft.
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1869.

over Island, ang. SpOrgsmaal oin Læsteafgift afJ[J^^'
franske Orlogsskibe. Khavn den 7. August 1869.
— Isl. Kopib. 1869 Nr. 694. Tiftindi um stjornarmalefni fslands

II, S. 812-13.

I behgl. Skrivelse af 18. Juni d. A. har Hr. Stift-

amtm. andraget, at der fra det franske Orlogsskib

»Loiret« i indeværende Sommer er blevet udskibet en

Del Bygningsmateriale i Reykjavik, navnlig Mursten og

tilhugget Tommer, bestemt til Opforelse af et Hus paa

en af den franske Regjering i bemeldte Kjobstad er-

hvervet Grund, hvor et Depot for Orlogsskibene samt

Herberg for skibbrudne franske Sofolk agtes oprettet.

Idet Hr. Stiftamtm. har begjært Ministeriets Resolution

for, om der vil være at afkræve bemeldte Orlogsskib

Læsteafgift ifolge Loven af 15. April 1854 i Anledning

af den saaledes stedfundne Udlosning, har De endvidere

udbedt Dem Instruktion om, hvorledes der for Frem-

tiden vil være at forholde, ifald der i de franske Or-

logsskibe maatte blive indfort Provisioner af Fode-

midler og lignende til Brug for de skibbrudne franske

Sofolk, der agtes indlogerede i den ommeldte Bygning,

indtil de kunne blive hjemsendte.

Foranlediget heraf skulde [man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

der selvfølgelig ikke vil være at affordre det ommeldte

transke Orlogsskib nogen Læsteafgift i den omhandlede

Anledning, samt at der i modende Fald indtil videre

ligesaalidt vil være at afkræve det eller de franske

Orlogsskibe, der maatte indfore Provisioner til de skib-

brudne Sofolk, nogen Afgift, hvorimod det specielle

Tilfælde bor indstilles til Ministeriets nærmere Af-

gørelse.



426 K. og U. Skriv. ang. kirkelig Forbon.

1869. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

iriugustTtil Biskoppen over Island, ang. kirkelig Forbon i

Anledning af Hs. Kgl. Hoihed Kronprinsens For-

mæling. KjObenhavn den 24. August 1869. —
Isl. Kopib. 1869 Nr. 754. Ti&indi um sfcjornarmalefni fslands II,

S. 813-14.

Idet Ministeriet i Anledning af Hs. Kgl. Hoihed

Kronprinsens Formæling tor forudsætte, at Præsterne

og Menighederne i Island ville fole Trang til i Kirken

at frembære deres Tak til Herren for denne for Konge-

huset og Folket ligesaa glædelige som vigtige Begi-

venhed, og til at nedbede Himmelens Velsignelse over

det Hoje Ægtepars Forbindelse til Lykke for det selv

og Fædrelandet, tillader det sig tjenstl. at meddele

Deres Hojærv. til behgl. Efterretning og Bekjendtgjo-

relse for Geistligheden paa Island, at ligesom det anses

for rettest, at denne Forbon finder Sted over hele

Landet i Forbindelse med Gudstjenesten den forste

Sondag ske kan, saaledes vil Ministeriet have det over-

ladt til de Præster, der maatte onske det, ved denne

Gudstjeneste at benytte en til Anledningen passende Text,

istedetfor den for Dagen anordnede.

25. August. Reglement for Befordring af Postforsendelser

mellem Danmark og Reykjavik i Aaret 1870.

Khavn den 25. August 1869. (Generalpostdirektoratet.)

§ 1. Postforbindelsen mellem Danmark og Island

vil i Aaret 1870 blive vedligeholdt ved Orlogsskonnerten

»Diana«.

§ 2. Til Forsendelse i Postsækken med bemeldte

Skib modtages: Breve, Aviser og andre Tryksager,

Penge og Pakker indtil en Vægt af 5 Pd. — Kemiske

Svovlstikker, Krudt, Skedevand, Svovlsyre, Saltsyre og
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andre ætsende Metalloider og Syreforbindelser, der have 1869.

ædende Kraft, modtages ikke til Forsendelse. 25. August,

§ 3. De fornævnte Forsendelser kunne afsendes

enten frankerede eller ufrankerede, dog skulle anbe-

falede Breve og Korsbaandforsendelser altid forud-

betales. Ligeledes ville Forsendelser til Autoriteter i

Danmark og til fremmede Lande være at forudbetale.

Kongelige Tjenestesager befordres portofrit.

§ 4. Portoen for et enkelt Brev af en Vægt af

indtil 3 Kvint fastsættes til 8 Sk., naar det er fuld-

stændig frankeret, og til 12 Sk., naar det ikke er fuld-

stændig frankeret.

For Breve, der veje over 3 til 50 Kvint, erlægges

den dobbelte Porto. Vægten af Breve maa ikke over-

stige 1
/2 Pd. (50 Kvint) for en enkelt Forsendelse.

For Breve, som ere paategnede »anbefales«, »re-

kommanderes , »NB* eller deslige, erlægges foruden

Portoen et Gebyr af 8 Sk.

Uanbragte Breve, der forlanges tilbagesendte, ere

ikkun undergivne den Franko eller Porto, hvori de op-

rindelig ere afgaaede.

Forsaavidt et anbefalet Brev skulde bortkomme,

yder Postvæsenet en Erstatning af 10 Rd. for Tabet.

For andre Breve ydes derimod ingen Erstatning.

§ 5. Portoen for Aviser og andre Tryksager, der

forsendes under lose Korsbaand og ikke indeholde andet

Skrevet end Adressen, Afsenderens Navn, Afsendelses-

sted og Datum, fastsættes saaledes:

for en Vægt af indtil 8 Kvint 4 Sk.

— — af over 8—50 — 8 -

§ 6. Portoen for Penge og andre Værdisager fast-

sættes dels efter Vægten, dels efter Værdien. For-

saavidt Forsendelsen finder Sted i Brev, beregnes Vægt-

portoen efter § 4; finder den derimod Sted i Pose,

Pakke eller Kasse, beregnes Vægtportoen efter § 7.

Værdiportoen fastsættes:



428 Reglem. for Befordring af Postforsendelser.

1869. for Belob af indtil 50 Rd. til 8 Sk.

25. August. — af over 50—100 — - 16 -

* — — 100 — - 16 -

for hvert 100 Rd. eller Dele deraf.

Postvæsenet indestaar for Forsendelsen saaledes

at det paatager sig at udbedre den med ubeskadiget

Emballage og Segl. Derimod overtager det intet An-

svar for Skade, der foraarsages ved Ulykker paa Soen,

Roveri eller deslige.

§ 7. Portoen for Pakker fastsættes saaledes:

for en Vægt af indtil 1 Pd. 16 Sk.

— af over 1 2 — 32 -

— — 2—5 — 48 -

For medfolgende Adressebrev, der ikke maa veje over

3 Kvint, beregnes Intet.

For angiven Værdi erlægges en Værdiporto, over-

ensstemmende med hvad ovenfor er aufort i § 6.

Forsaavidt ingen Værdi er angivet, erstatter Post-

væsenet i Tilfælde af Tab ikkun indtil 48 Sk. pr. Pd.

af Vægten af de nævnte Smaapakker.

§ 8. Portoen kan frigjores ved Frimærker, lydende

paa 2, 3, 4, 8 eller 16 Sk., og som erholdes hos Post-

væsenets Expeditorer i Reykjavik og i Thorshavn, enten

enkeltvis for den paalydende Værdi eller hundredvis

imod en Betaling af henholdsvis 2, 3, 4,8 eller 16 Rd.

pr. Hundrede.

§ 9. Postvæsenets Erstatningspligt for de det

betroede Forsendelser ophorer, naar den Tilstilede har

kvitteret for Modtagelsen, eller naar Erstatningskravet

ikke er anmeldt inden 1 Aar efter Forsendelsens Ind-

levering.

§ 10. Det forbeholdes nærmere Bestemmelse, om

og hvorvidt og i bekræftende Fald paa hvilke Vilkaar

Penge kunne udvexles ved Postanvisning, uden at sen-

des over Havet. 1
)

*) se herom Justm. Skriv, til Stiftamtmanden over Islaud af

26. April 1870.
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§ 11. Til og fra Færoerne vil Forsendelse i Post- 1869.

sæk kunne finde Sted efter de foranforte Forskrifter nrT^T
25. August.

og Taxter.

§ 12. For Forsendelser mellem Seyfcisfjord og

Reykjavik er)ægges det Halve af de foranforte Be-

talinger.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 25. August

over Island, ang\ Sporgsmaal om Extrabidrag og

Fattigtiende af Jordegodset paa Vestmannoerne

m. v. Khavn den 25. August 1869. — isi. Kopib. 1869

Nr. 766. Ti&indi um stjornarmalefni fslands II, S. 815-16. -
Uddrag.

— — Med Hensyn ti), at der ikke udredes nogen

Fattigtiende af Jordegodset paa Vestmannoerne som

tilhorende Statskassen, ligesaalidt som der paalignes

denne qua Jordegodsets Ejer noget Bidrag til Fattig-

væsenets Udgifter, har Hr. Stiftamtm. derhos indstillet,

at det maa blive paalagt vedkommende Administrator

for Fremtiden at udrede Fattigtiende af det nævnte

Jordegods, samt at der maa tilstaas Vestmanno

Fattigkasse et frivilligt Fattigbidrag af Godsintraderne,

stort 50 Rd. aarlig i 3 Aar.

— — Angaaende de af Hr. Stiftamtm. gjorte Ind-

stillinger skal man derhos bemærke, at medens der,

da Extrabidraget til de Fattige er en personlig Skat,

ikke kan være Tale om, at Statskassen som Ejer af Jorde-

godset paa Vestmannoerne skal udrede noget saadant,

v il De kunne imodese nærmere Resolution med Hensyn

til den af Dem gjorte Indstilling angaaende Erlæggelse

af det ommeldte Jordegods x ) — —
• — —

l

) jfr. Justin. Skriv, til Stiftamtm. af 21. Febr. 1870.
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1869. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

14. septbr. Islands Nord- og Ostamt, ang. Indsættelse til

Forrentning i Sparekasser af Umyndiges Midler.

Khavn den 14. Septbr. 1869. - isi Kopib. 1869 Nr.

799. Tibindi nm stjornarmålefhi fslands II, S. 819.

Ved at indberette, at Sysselmanden i Nordermula

Syssel, O. Smith, som Formand for Bestyrelsen af den

af ham dels ved egne Midler, dels ved private Sam-

menskud stiftede Sparekasse for Mula Sysselerne har

forespurgt, om Amtet ikke fandt Anledning til at paa-

lægge vedkommende Værger, forsaavidt storre Sikkerhed

ikke kan erholdes for Umyndiges Kapitaler, der ere under

50 Rd. og 100 Rd., at indsætte disse i Sparekassen, naar

de ikke strax udfordres til Vedkommendes Underholdning

— har Hr. Amtm. i behgl. Skrivelse af 5. Juli d. A.

indstillet, om det ikke maa overlades til vedkommende

Værger selv at vælge, om de ville, under det lovbe-

stemte Ansvar, indsætte sine Kapitaler paa 50 til 100

Rd. i bemeldte Sparekasse eller udlaane samme mod

Pant i Losore.

Foranlediget heraf skulde man herved tjenstl. melde,

at der ligeoverfor Bestemmelserne i Anordn. 18. Febr.

1847 og Plak. 4. Juni 1864 ikke uden ny Lovbestem-

melse vilde kunne meddeles Værgerne den omhandlede

Bemyndigelse.

27. Septbr. Justitsministeriets Skrivelse til samtlige Amt-

mænd i Island, ang. Fremsendelse af Enkeforsor-

gelsesskemaer m. v. Khavn den 27. Sepi 1869.

— Isl. Kopib. 1869 Nr. 855. TÆindi nm stjornarmålefni fslands

Efter dertil af Finansministeriet given Foranledning

skulde man tjenstl. anmode Hr. (Tit.) om for Frem-

tiden at opfordre de under Dem sortorende Embeds-
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mænd, der ikke imod at stille anden Sikkerhed onske 1869.

sig fritagne for at sikre deres eventuelle Enker sæ(
i"'27^Septbr

vanlig Overlevelsesrente, til samtidig med Indsendelsen

af Enkeforsorgelsesskeraaet at indsende en Lægeattest

om, at Vedkommende ikke befinder sig i nogen oje-

blikkeiig livsfarlig Tilstand, og forsaavidt de ikke alle-

rede have sikret Hustruen en Overlevelsesrente, tillige

Daabsattest for sig og Hustru, hvorved dog er at

mærke, at Lægeattestens Udstedelsesdatum ikke tor være

mere end omtrent 14 Dage ældre end Postens Afgang,

medmindre de lokale Forhold nodvendiggjore en stSrre

Tidsforskjel. Under Iagttagelse af disse Forholdsregler

vil Finansministeriet da, forsaavidt alle vedkommende

Dokumenter befindes i Orden, strax lade den pligtige

Overlevelsesrente tegne imod livsvarig Præmie, der

fftrste Gang forskudsvis udredes af Statskassen.

Ved samme Leilighed skulde man ikke undlade at

indskjærpe Hr. (Tit.) den i Ministeriets Skrivelse af

19. April 1864 givne Forskrift, at paase, at saadanne

Enkeforsorgelsesskemaers Rubriker ere rigtig og behorig

udfyldte, og derefter ved Paategning paa samme med-

dele Deres Attest om, at der mod Udfyldelsen Intet

findes at erindre.

Bekjendtgjfirelse ang. Befordring af Postfor- 28. septbr,

sendelser mellem Danmark, Island og Færoerne i

Aaret 1870. Khavn den 28. Septbr. 1869. —
(Generalpostdirektoratet.)

§ 1« For Penge og Gjenstande, hvis Værdi er

1 Rd. eller derover pr. 3 Kvint, skal den virkelige

Værdi altid angives, ved Indleveringen. Dog er det

undtagelsesvis tilladt at indlægge Værdibelob i anbe-

falede Breve uden nogen Værdiangivelse.

§ 2. Penge og andre i § 1 nævnte Sager ville,

flaar de forsendes i Brev, ikkun blive modtagne til
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1869. Forsendelse med Posten, forsaavidt de ere indlagte i

Septbr. Spidskouvert.

Af Mont vil ikkun kunne forsendes i Brev indtil

4 Rd. 5 Mk. i Solv samt 15 Sk. Smaamont. — Et

Pengebrev skal af Afsenderen være forsynet med 5

private Segl.

§ 3. Penge og de andre i § 1 nævnte Sager i

Pose, Pakke eller Kasse kunne kun modtages til For-

sendelse med Posten, naar de ere forsvarlig emballerede

og forsynede med Omsnoring af Seglgarn uden Knude,

hvilket Seglgarn maa være lakket fast til Emballagen

med Afsenderens Segl.

§ 4. Enhver Pose, Pakke, Kasse eller anden

Pakkepostgjenstand skal være tydelig mærket med

Adresse og Bestemmelsessted samt ledsaget af Adresse-

brev.

§ 5. Indleveringen sluttes Aftenen forud for den

Dag, da Dampskibet afgaar, for Breve, Aviser og andre

Tryksager Kl. 9, og for Penge og andre Pakkesager

Kl. 6.

§ i). Naar Breve fra Island eller Færoerne komme

tilbage for at udleveres til Afsenderen, men denne ikke

kan opsporges eller nægter Modtagelsen, ville de blive

indsendte til Generalpostdirektoratet og der behandles

i Overensstemmelse med Finansm. Bekjendtgj. af 15.

Juli 1868 ang. Behandlingen af ubesorgede Breve.

§ 7. Alle Pakker, Kasser ni. v. indtil 5 Punds

Vægt forsendes udelukkende som Postgods, storre Kollis

derimod som Fragtgods.

§ 8. For indleverede anbefalede Breve saavelsom

for Pengebreve og Pakkesager kan Modtagelsesbevis

forlanges udstedt af Postexpeditoren, som er berettiget

til at opkræve 2 Sk. for hvert saadant Bevis.

Indholdet af et indleveret Pengebrev kan forlanges

eftertalt af Postexpeditoren imod Erlæggelsen af et

Gebyr af 4 Sk. for et Beiob af indtil 200 Rd., og for
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Belob af over 200 Rd. af 1 Sk. for hvert 100 Rd. 1869.

eller Dele deraf. ^T^T^_ _ 28. Septbr.
For andre særegne idelser, saasom Mærkning,

Kouvertering, Adressering, Anmeldelse om ankomne

Sager eller deslige, er Postexpeditoren berettiget til

for hver Ydelse at oppebære 3 Sk.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 29. septbr«

over Island, ang. Forudbetaling af Honoraret til

dovstumme Borns Undervisning i Island. Khavn

den 29. Septbr. 1869. — isi. Kopib. 1869 Nr. 87G.

Ti&indi um stjornarmalefni fslands II, S. 821—23.

I behgl. Skrivelse af 8. d. M. har Hr. Stiftamtm.

andraget, at De fra den kgl. Kommissarius ved Al-

thinget har modtaget Underretning om, at Thinget under

Behandlingen af et til samme indkommet Andragende

om Understøttelse til den Døvstummeundervisning, som
i Henhold til Skriv, fra Kirke- og Undervisningsmini-

steriet af 4. Septbr. 1867 er betroet til Præsten P.

Pålsson i Vesterskaptafells Syssel, har vedtaget med

15 Stemmer mod 9 at opfordre Stiftamtet til at drage

Omsorg for, at det Bidrag, som betales til nævnte

Præst Palsson for hvert Barn, som er anbragt hos ham

paa det Offentliges Bekostning, allerede nu maa blive

forskudsvis udbetalt af Islands Jordebogskasse forud

for hvert Halvaar. Medens den allerunderd. Petition,

sorn Thinget har vedtaget i den ommeldte Sag, endnu

ikke for Postens Afgang var bleven afgivet til Kora-

missarius, der saaledes ikke vil blive i Stand til forend

"led næste Postskib at tilstille Ministeriet samme, har

Hr. Stiftamtm. troet allerede nu at burde gjore Ind-

stilling til Ministeriet om ovennævnte Punkt, der af

Althinget er henvist til Stiftamtets videre Foranstalt-

ning, De har i saa Henseende anført, at da der er
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1869. tilstaaet en lignende Indrømmelse med Hensyn til Dov-

2cPg^ r̂
stumme paa Island, der anbringes i det kgl. Dov-

stummeinstitut i Khavn, forekommer det Dem billigt,

at den ansogte Begunstigelse tilstaas den i Island ved

ovennævnte Ministeriums Skriv. 4. Septbr. 1867 op-

rettede Døvstummeundervisning, der i langt hojere Grad

end Institutet i Khavn trænger til en saadan Hjælp,

eftersom Forstanderen er uformuende og ikke istand

til selv at staa i Forskud for de dovstumme Borns

Underholdning i et halvt eller et helt Aar, hvilken Tid

i Reglen vil hengaa, inden det aarlige Bidrag vil kunne

udbetales af vedkommende Amtmand, eftersom Bidraget

forst maa udskrives af de forskjellige Sysseler og Repper

i Amtet. Da Stiftamtet nu ikke har Bemyndigelse til

at anvise de omspurgte Belob — der indtil videre ud-

gjore 120 Rd. aarlig for hvert Barn — til Udhetaling

af Jordebogskassen, har De indstillet, at Ministeriet

maatte, indtil en endelig Bestemmelse i nærværende

Sag kan tages, bevilge, at der af Islands Jordebogs-

kasse maa udbetales forskudsvis efter vedkommende

Amtmands Rekvisition og imod snarest mulig Tilbage-

betaling efter Deres Foranstaltning, de aarlige Bidrag

for de dovstumme Boms Undervisning, som paa det

Offentliges Bekostning ere anbragte hos Præsten P.

Pålsson, saaledes at Udbetalingen heraf maa ske for

hvert Halvaar eller Fjerdingaar for hver Gang.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjb'relse samt fojende For-

anstaltning tjenstl. melde, at det Indstillede efter Om-
stændighederne indtil videre bifaldes, dog saaledes, at

Udbetalingen kun sker fjerdingaarvis.

i. oktbr. Statsregnskab for Finansaaret 1868—1869.

Khavn den 1. Oktbr. 1869. - Depart. Tid. for 1869

S. 850—52. Algreen-Ussings Lovsam], for 1869 S. 487 - 89. -
Dette i Finansministeriet under 31. August 1869 i Henhold til
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Finansloven af 30. April 1868 samt Tillægsbevillingslov af 6. 1869.

Marts 1869 opgjorte og i Statsraadet fremlagte Statsregnskab

er ledsaget af Indtægts- og Udgiftsbilag (S. 1-161 4to) med L 0ktb]

et forudskikket allerh. Reskript af 1. Oktbr. 1869, hvorved Fi-

nansministeren bemyndiges til at lade det bringe til almindelig

Kundskab i Forbindelse med selve Reskriptet.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 7. Oktbr.

over Islands Nord- og Ostamt, ang. Spekulant-

handlere i Island. Khavnden 7. Oktbr. 1869. —
Isl. Kopib. 1869 Nr. 911. T&indi um stjornarmålefni fslands

II, S. 826. -^Ol|B
I det i Gjenpait vedlagte, direkte hertil indkomne

Andragende har Kjobniand C. D. Tulinius af Eski-

fjord anholdt om en Tilkjendegivelse fra Justitsmini-

steriet om, hvorvidt det i Lov om Handel og Skibsfart

paa Island af 15. April 1854 § 3, jfr. Plak. om den

islandske Handel og Skibsfart af 28. Decbr. 1*33 §10,

nævnte Tidsrum af 4 Uger, hvori der er givet Speku-

lanthandlere Tilladelse til fra Skib at handle med Lan-

dets Indbyggere, skal beregnes saaledes, at Spekulant-

handlere ikke, hvad enten de drive Handel eller ej,

maa ligge længer end 4 Uger ved et og samme Han-

delssted, eller om de uden nogen Indskrænkning med
Hensyn til Tiden maa ligge ved det samme Handels-

sted, naar de blot ikke mere end 4 Uger drive Handel

med Indvaanerne, og om dette i saa Fald kan kon-

trolleres af Ovrigheden.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

Justitsministeriet maa være af den Formening, at de

tidligere Regler om Spekulanthandleres Liggetid ere

blevne saaledes forandrede ved den anforte Bestem-

melse i Lov 15. April 1854, at det nu staar Speku-

lanthandlere frit for at ligge ved et og samme Han-

delssted i Island, saalænge de selv ville, men at kun

28*
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1869. deres Ret til at drive Handel med Landets Indbyggere

^^^"er begrændset til et Tidsrum af 4 Uger, hvorhos det

selvfolgelig i den omhandlede som i andre Henseender

paaligger Ovrigheden at kontrollere Handelslovgiv-

ningens Overholdelse.

27. oktbr. Justitsministeriets Skrivelse til samtlige Amt-

mænd i Island, ang. aarlig Indberetning om for-

liste danske Skibe under Island m. v. Khavn

den 27. Oktbr. 1869. — isi.Kopib. 1869 Nr. 938. Tio-

indi um stjornarmålefhi fslands II, S. 826—27. — Uddrag.

— — Ved samme Leilighed skulde man ligeledes

ifolge Beojæring af Generaldirektoratet for Skatte-

væsenet lige tjenstl. have Hr. (Tit.) anmodet om til Brug

for det herværende Hoved - Skibsmaalings- og Regi-

strerings-Kontor at ville hertil indgive Indberetning

om, naar danske Skibe forlise eller paa anden Maade

gaa tabt inden det Dem anbetroede Amt, eller samme-

steds blive afhændede til Islændere eller til Udlandet.

12. Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Nord- og Ostamt, ang. 2 Borns For-

sorgelseskommune. Khavn den 12. Novbr. 1869.

— Isl. Kopib. 1869 Nr. 983. Tioindi um stjårnarmålefni fs-

lands II, S. 827-28.

I behgl. Skrivelse af 13. August d. A. har Hr.

Amtm. forelagt Ministeriet til Afgjorelse et mellem

Sysselmanden i Nordermula Syssel og Sysselmanden i

Sondermula Syssel opstaaet Sporgsmaal om, i hvilken

Kommune Bornene Gu&mundur og Arnbjorn Arubjorns

Sonner, der ere fodte i lovligt Ægteskab, ere forsor-

gelsesberettigede.
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Af de i Sagen indeholdte Oplysninger fremgaar 1869.

det, at de ommeldte Borns Fader, Arnbjorn Sigmunds-

son, ved sin Dod i Juni 1860 var forsorgelsesberettiget

i Breiddals Rep i Sondermuia Syssei, samt at Moderen,

Guony Erlendsdottir i Oktober 1865 indlod sig i nytÆgte-

skab med Tjenestekarl Bjorn Einarsson, der er for-

sorgelsesberettiget i Seyoisfjord Rep i Nordermula Sys-

sel, hvor han i 1867 blev antaget til Forsorgelse til-

ligemed sin Hnstru og hendes Bom af forste Ægteskab.

Efter Guony Erlendsdottir's dodelige Afgang er der

imidlertid opstaaet Sporgsmaal om, hvorvidt de om-

handlede Born indtil deres fyldte IH Aar skulde ved-

blive at nyde Forsorgelse i Stedfaderens Forsorgelses-

kommune, hvor altsaa ogsaa Moderen ved sin Dod var

forsorgelsesberettiget, eller om de bor modtages til

Forsorgelse i den Kommune, hvor deres Fader ved sin

Dod var forsorgelsesberettiget.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

da der ikke i den islandske Lovgivning findes nogen

Bestemmelse om, at Stedfaderen har en selvstændig

Pligt til at sorge for sine Stedbom, bor Guomundur og

Arnbjorn Arnbjorns Sonner, overensstemmende med

Reglem. 8. Januar 1834 § 6 sidste Punktum, indtil

deres fyldte 16 Aar nyde Forsorgelse i Breiddals Rep

i Sondermula Syssel, hvor deres virkelige Fader efter

det Oplyste ved sin Dod var forsorgelsesberettiget.

12. Novbr,

Plakat for Island om en forandret Inddeling n. Decbr.

af Medicinalvægten. Khavn den 11. Decbr. 1869.

- Isl. Forest. og Resol. Prot. 1869 Nr. 38. Dep. Tid. f. 1870

S. 89-90; Algreen-Ussings Lovsaml. for 1869 S. 506; Tioindi

nm stjornarmålefni fslands II, S. 831. (Tic. fra aty. fsl. 1869

I, S. 27, 28-29, 131-39, 179-81, 330 og II, S. 60-63,

139-41, 151-52, 198).
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1869. Opib brjef handa Islandi um abra skiptingu a

Decbr. lyfjavoginni en hingab til.

Vjer Kri8tjån hinn Niundi &c. Gjorurn kunnugt:

Eptir ab "Vjer hofum mebtekib })egnlegt ålitsskjal Vors

triia atyingis um fruravarp, sem fyrir J)ab hefir verio

lagt, til opins brjefs handa Islandi um abra skiptingu

å lyfjavoginni en hingab til, bjobum Vjer og skipum

fyrir å J^essa leib:

1. gr. I stab lyfjavogar J)eirrar, sem hofb hefir verib

hingab til å Islandi, skal vibhafa hib frakkneska gram-

kerfi J)egar læknar eba dyralæknar segja fyrir um læknis-

lyf, og j)au eru af hendi latin fra lyfjabubunum sem

læknisdomar.

2. gr. Konungur lirskurbar, hvenær })etta opnå

brjef skuli oblast gildi, og skipar nåkvæmar fyrir um

J)ab sem meb J)arf litaf J>vi.

Eptir })essu eiga allir hlutabeigendur sjer J)egnlega

ab hegba. — Gefib å Amaliuholl, 11. dag desemberm.

Plakat for Island om en forandret Inddeling af

Medicinalvægten.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til Plakat for Island

om en forandret Inddeling af Medicinalvægten, byde og

befale Vi som folger:

§ 1. Istedetfor den i Island hidtil afbenyttede

Medicinalvægt skal det franske Gramsystem anvendes

ved Lægers og Dyrlægers Ordinationer af Lægemidler

og disses Udlevering fra Apothekerne til medicinsk

Brug.

§ 2. Tiden for denne Plakats Ikrafttræden saa-

velsom de nærmere Bestemmelser, der i Anledning
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af samme findes fornodne, fastsættes ved kgl. Re- 1869.

80htion
- ITd^

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

at rette. — Givet paa Amalienborg den 11. Decbr.

1869.

Plakat for Island, indeholdende en nærmere u. Decbr.

Bestemmelse om privilegerede Fordringers Ind-

drivelse hos dem, der have givet Underpant i

Losore. Kjobenhavn den 11. December 1869. —
Isl. Forest. og Resol. Protok. 1869 Nr. 46. Depart. Tid. 1870

S. 112—15; Algreen-Ussings Lovsaml. 1869 S. 506—8; Ti'bindi

um stjornarmålefni fslands II, S. 830-31. (Ti'o. fra al{>. fsL

1869 I, S. 27, 28, 209-10, 263-64, 508 og II, S. 58—60,

162-63, 177-78, 257-58).

O pib brjef handa lslandi, er nåkvæmar åkvebur

um innheimtu å krofum meo forgangsrjetti hjå J>eim

monnura, sera hafa låtib aora få sjålfsvorzluveo i lausa-

fje sinu.

Vjer Kristjån hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vjer hofum mebtekib })egnlegt ålitsskjal Vors

triia al})ingis nm frumvarp, sem fyrir [)ab hefir verio

lagt, til opins brjefs handa lslandi, er nåkvæmar

åkvebur um innheimtu å krofum meo forgangsrjetti hjå

freim monnum, sem hafa låtib abra få sjåifsvorzluveb i

lausafje sinu , bj6oum Vjer og skipum fyrir å J)essa

leib:

Forrjettindi Jmu, sem opib brjef 23. juliraån. 1819

veitir forgangs- krofum J)eim, sem J>ar er um rætt, fyrir

sjålfsvorzluvebi J)vi i lausafje, sem fengio er eptir aug-

lysingu tjebs opins brjefs, skulu einnig koma til greina,

t>egar gjor& er aofor eba fjårnåm til liikningar slikrar

forgangs-krofu, ån [>ess nauosynlegt sje til framkvæmdar

greindra forrjettinda ab heimta, ab ollu bui skuldu-

nautsins sje skipt sem gjald^rota. po leibir J)ab af n.

1. 1.-22.-28. (d. 1. 1 —24.—26.), ab ekki må meb
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1869. sUkri gjorb taka til vebsetts lausafjår, ef ab og ab svo

Decbr. miklu leyti sem til eru ovebsettir fjårmunir, er faka

må logtaki "til liikningar forgangs-krofunni. Eigi skal

heldur, f)å er heimt eru inn opinber gjold, sem hvila

å fasteignum, byrja logtakib å lausum aurum, ef engir

eru til ovebsettir, en J^egar svo er åstatt, skal ]?egar

taka fasteignina logtaki; en aptur skulu hin onnur gjold

til rikis og sveitar, sem ekki hvila å fasteignum, heldur

ab eins å gjaldendum sjålfum, talin meb J>eirn krofum,

sem eins og ab ofan er sagt, må leita liikningar å meb

logtaki i lausafje, J)6 vebsett sje. Annars er [)ab vita-

skuld, ab hvorki framangreind åkvorbun, nje heldur opib

brjef 23. juliman. 1819, gjorir neina breytingu å hlut-

falli Jdvi, sem åkvebib er i logunum eba seinni tilskip—

unum mebal ymsra flokka af forgangs- krofum, hvers til

annars, og skal £ess sjer i lagi gætt, ab gjold til rikis-

sjobsins ganga fyrir sveitargjoldum.

Eptir J>essu eiga allir hlutabeigendur sjer fcegnlega

ab hegba. — Gefib å Amaliuholl 11. dag desemberm.

1869.

Plakat for Island, indeholdende en nærmere Be-

stemmelse om privilegerede Fordringes Inddrivelse hos

dem, der have givet Underpant i deres Losore.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til Plakat for Island,

indeholdende en nærmere Bestemmelse om privilegerede

Fordringers Inddrivelse hos dem, der have givet Under-

pant i deres Losore, byde og befale Vi som folger:

Den Fortrinsret, som Plak. af 23. Juli 1819 til-

lægger de deri ommeldte privilegerede Fordringer frem-

for det Underpant i Losore, der er erhvervet etter

Kundgjorelsen af fornævnte Plakat, skal ogsaa være

anvendelig, naar Exekution eller Udpantning gjoresfo^
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en slig privilegeret Fordring, uden at det, for at gjore 1869.

hin Fortrinsret gjældende, skal være fornodent at be-'
Decbr

gjære Skyldnerens hele Bo taget under Konkursbehand-

ling. Dog folger det af N. L. 1—22—28 (D. L. 1—
24—26), at pantsat Losore ikke ved en saadan Forretning

maa angribes, naar og forsaavidt der er upantsat Gods,

hvori Udlæg for den privilegerede Fordring kan gjores.

Ej heller bor Inddrivelsen af de offentlige Ydelser, der

hvile paa faste Ejendomme, begynde med Udlæg i Los-

ore, naar intet deraf haves, som ikke er pantsat, men

i dette Tilfælde bor der strax skrides til Udlæg i Ejen-

dommen, hvorimod de ovrige saavel Staten som Kom-

munen tilfaldende Afgifter, der ikke saaledes hvile paa

en fast Ejendom, men ere blot personlige, blive at

henfore til de Fordringer, hvorfor der som ommeldt

maa ske Udlæg i Losore, om det endog er pantsat,

lovrigt folger det af sig selv, at der ligesaalidt ved

foranforte Bestemmelse som ved Plakat af 23. Juli

1819 er gjort nogen Forandring i det indbyrdes Forhold,

som Loven og Anordningerne hjemle imellem forskjel-

lige Klasser af privilegerede Fordringer, hvorhos det i

Særdeleshed bliver at iagttage, at Afgifter til Staten

gaa forud for Kommuneafgifter.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette* — Givet paa Amalienborg den 11. Decbr. 1869.

Forordning for Island om Eftergj Srelse af n. Decbr.

Fotografier. Khavn den 11. Decbr. 1869. —
Isl. Forest. og Resol. Frot. 1869 Nr. 47. Depart. Tid. for 1870

S. 72-73; Algreen-Ussings Lovsaml. for 1869 S. 505-6; Tft-

indi um stjornarmålefni fslemds II, S. 829-30. (Ti&. fra alf),

fsl. 1869 I, S. 27, 29, 106-7, 123—24, 146 og ir, S. 64-65,

128-29, 134, 144-45).

Tilskipun handa Islandi um eptirmyndau ljos-

mynda og fl.
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1869. Vjer Kristjån hinn Niundi &c. Gjorum kannugt:

Decbr. Eptir ab Vjer hofum mebtekio j^egnlegt ålitsskjal Vors trua

al[)ingis um frumvarp, sem fyrir J)ab hefir verib lagt, til

tilskipunar hauda Islandi um eptirrayndan Ijosmynda

o. fl., bjobum Vjer og skipum fyrir å {)essa leib:

1. gr. Hver så, sem å sjålfs sins kostnab byr til

frumlega Ijosmynd eptir nåtturunni eba Ijosmyndar eitt-

hvert listaverk, sem enginn hefir einkarjett å ab eptir-

mynda, getur um 5 ara timabil fyrirmunab oorum ab

biia til til solu Ijosmynd eptir Ijosmynd hans, meb J)vi

ab auglysa å |)eim stab og meb J>eim hætti, sera doms-

målaraoherran tiltekur nåkvæmar, ab haun askilji sjer

einkarjett, og meb J>vi J)ar å ofan ab setja nafn sitt og

orbin »meb einkarjetti« å sjerhverja Ijosmynd, er hann

lætur fra sjer fara.

Sje ljosmyndin gjoib eptir beibni annars manns,

J>arf samj^ykkis hans ekki einasta til [)ess ab fa åbur

nefndan einkarjett, heldur einnig til \>e$s ab mega selja

eptirmynd af Jjosmyndinni.

2. gr. Hver så, sem i nokkru skerbir rjettindi

J>au, sem heimild er fyrir i 1. grein, skal sektabur um

5 til 200 rd., og Jmr ab auki gjalda J)eim, sem fyrir

orjettinum hefir orbib, fullar skababætur. Plotnr og

annab, sem eingongu • verbur haft til hinnar ologlegu

eptirmyndunar,. og eins allar hinar eptirgjorbu Jjos-

myndir, sem finnast og ætlabar eru til solu, skal upp-

tækt gjort og onjHt, nema ab så, sem fyrir orjettinum

hefir orbib, krefjist, ab sjer sje fengib [>ab i hendur, og

skal J)å andvirbi }jess koma uppi skababæturnar, sem

honum bera. Sama hegning og skababætur liggja vib

ab hafa slikar myndir til solu og eins vib [m ab flytja

til landsins eptirmyndabar ljosmyndir, sem gjorbar eru

annarstabar, og oleyfilegar samkvæmt |)essari tilskipun.

3. gr. Mål, sem risa utaf afbrigbum gegn tilskipun

l)essari, getur så einn hofbab, sem fyrir orjettinum hefir

orbib, og verbur J>eim målum j>yi ab eins gegnt, ab [>au

sje hofbab innan års og dags.
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Eptir J)essu eiga allir hlutafceigendur sjer J>egnlega 1869.

afc hegfca. ~ Gefib å AmaHuholl 11. dag desemberm. 11. Decbr.

1869.

Forordning for Island om Eftergjorelse af Fo-

tografier ni. in.

Vi Christian den Niende &c. G. V. : Efter at Vi

have modtaget Vort tro Althings allerund. Betænkning

over et samme forelagt Udkast til Forordning for Is-

land om Eftergjorelse af Fotografier m. id,, byde og

befale Vi, som folger:

§ 1. Den, som for egen Regning har frembragt

et originalt Fotografi efter Naturen eller en fotografisk

Gjengivelse af et Kunstarbeide, til hvis Eftergjorelse

Ingen har Eneret, kan for et Tidsrum af 5 Aar for-

mene Andre fotografisk at eftergjore til Salg det af

ham forfærdigede Fotografi ved at gjore Anmeldelse

om, at han forbeholder sig Eneret, paa det Sted og

under de Former, som Justitsministeren nærmere be-

stemmer, og ved derhos at forsyne ethvert af ham

udgivet Exemplar af Fotografiet med sit Navn og Ordet

»Eneberettiget«.

Er Fotografiet udfort efter Bestilling af en Anden,

vil dennes Samtykke være nodvendigt, ikke blot til at

erhverve den nævnte Eneret, men ogsaa til at afhænde

Aftryk af Fotoprafiet.

§ 2. Den, som gjor Indgreb i de i § 1 hjemlede

Rettigheder, skal bode fra 5 til 200 Rd. og desuden

give den Forurettede fuld Erstatning. Plader og andet

udelukkende til den ulovlige Eftergjorelse brugbart Ma-

teriale og samtlige forefundne til Salg bestemte Exem-

plarer af Eftergj oreisen konfiskeres og tilintetgjores,

med mindre den Forurettede fordrer sig dem udleverede,

i hvilket Tilfælde Afdrag derfor gjores i den ham til-

kommende Erstatning. Samme Straf og Erstatnings-

pligt paahviler Forhandlere saavelsom den, der til Salg



444 Forordn, ang. Eftergj. af Fotografier.

1869. indforer andetsteds forfærdigede, ifolge nærværende

11. Decbr. Forordning uberettigede Efterligninger.

§ 3. Sogsmaal for Overtrædelse af denne For-

ordning kan alene iværksættes af den Forurettede og

kan kun antages, naar Paatale finder Sted inden Aar

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet paa Amalienborg den 11. Decbr.

1869.

1870. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

7. januar. Islands Nord- og Ostamt, ang. Foranstaltninger

mod venerisk Sygdoms Indforelse og Udbredelse

ved franske Fiskere. Khavn den 7. Jannar 1870.

— Isl. Kopib. 1870 Nr. 5. Tf&indi ura stjornarmålefni fslands

III, S. 1.

Under k9. Septbr. f. A. har Hr. Amtm. hertil ind-

sendt en Gjenpart af en Skrivelse fra Amtet til Sys-

selmanden i Sondermula Syssel, hvori der, for at mod-

arbeide Indforeisen og Udbredelsen ved franske Fiskere

af venerisk Sygdom i bemeldte Syssel, paalægges ham

dels i Overensstemmelse med Frdg. 13. Juni 1787

§§ 2 og 3 saavidt muligt at hindre alt unodvendigt

Samkvem mellem Islændere og fremmede Fiskere,

navnlig ved at forbyde islandske Kvinder at gaa om-

bord i Fiskerskibene samt Islænderne overhovedet at

modtage fremmede Fiskere i deres Huse, saaledes at

det betydes Vedkommende, at enhver Kvinde, der over-

træder Forbudet imod at gaa ombord i fremmede Fi-

skerfartøjer, skal, foruden at paadrage sig Straf for For-

budets Overtrædelse, være pligtig til at mode for Lægen

for at blive synet, dels at paase, at saavel Kvinder

som Mandfolk, som maatte være mistænkte foratvære

behæftede med venerisk Smitte, synes af Lægen og

undergives Lægebehandling saaledes, at Omkostningerne
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herved, naar de ikke kan udredes af Vedkommende 1870*

selv, afholdes af Amtsiepartitionsfonden, samt endelig,^fj^^
hvis Nogen maatte blive mistænkt for Rufferi, da at

indlede retlig Undersogelse i den Anledning, hvorhos

De har anholdt om Ministeriets Approbatiou paa de

saaledes trufne Foranstaltninger.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning tjenstl. melde, at uagtet Ministeriet ikke kan

finde Indholdet af Amtets fornævnte Skrivelse til Sys-

selmanden i Sondermula Syssel i sin Helhed tilstræk-

kelig hjemlet i den bestaaendø Lovgivning, vil man dog

i Betragtning af de særegne Omstændigheder, der have

fremkaldt samme, samt af, at ingen Klage i den An-

ledning foreligger, ikke have Noget imod, at det for-

bliver ved det Passerede.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 18. Januar

over Islands Nord- og Ostamt, ang. Tilkj fibsafgift

af et fransk Fiskerfartøj . Khavn den 18. Januar

1870. — Isl. Kopib. 1870 Nr. 36. Tioindi um stjornarmålefni

fslands III, S. 2.

I behgl. Skrivelse af 26. Oktober f. A. har Hr.

Aratm. udbedt Dem Ministeriets Afgjorelse af, om Kjo-

berne af et som usodygtigt ved offentlig Auktion solgt

fransk Fiskerfartoj, Loggerten »Centaure« afDunkerque,

der har en Drægtighed af 22 1
/2 danske Kommercelæster

og er bygget af Eg, bor erlægge Tilkjobsafgift af be-

meldte Fartoj efter § 49 i Frdg. 1. Maj 1838 med 10

Rd. pr. Læst, eller om nysnævnte Afgift kan beregnes

i Overensstemmelse med Frdg.'s § 30 til 12Va pCt. af

Kjobesummen.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med

Generaldirektoratet for Skattevæsenet, skulde man til

behgl. Efterretning og videre fojende Foranstaltning

tjenstl. melde, at der efter Omstændighederne Intet er
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1870. imod, at det omhandlede Fartoj, der ved Auktionen

18Tjanuar~'k ,in b *ev u(^)ra8t ^ °*en n
"

nge Sum af 85 Rd., be-

handles i Analogi med hvad der ved Frdg. 1. Maj

1838 er fastsat for Beregningen af Tilkjobsafgiften for

strandede Skibe.

29. januar. Bekj endtgj Srelse fra andet Postsekretariat, ang.

Postvæsenets Overtagelse af Dampskibsforbindelsen

mellem Kjfibenhavn, Færoerne og Island. Khavn

den 29. Januar 1870.

Efter Ordre bringes det herved forelobig til al-

mindelig Kundskab, at Dampskibsforbindelsen mellem

Kjobenhavn, Færoerne og Island er bleven overtaget af

Postvæsenet. — Farten vil blive vedligeholdt af Re-

gjeringsdampskibet »Diana«, der, saafremt Vejrfor-

holdene tillade det, vil afgaa fra Kjobenhavn forste

Gang den L Marts næstkommende. — Skibet expe-

deres her af Postexpeditionen paa Toldboden.

8. Febr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. fragtfri Forsendelse af Medici-

nalvarer til Apotheket i Reykjavik. Khavn den

8. Febr. 1870. — IbI. Kopib. 1870 Nr. 76. TÆindi um

stjornarmålefni fslands III, S. 4.

Ved at tilstille Justitsministeriet et til General-

postdirektoratet stilet Andragende, hvori Apotheker

Randrup i Reykjavik anholder om, at den ham hidtil

bevilgede Fragtfrihed for den af ham fra Kjobenhavn

forskrevne Medicin ogsaa maa blive ham forundt, naar

Postvæsenet fra tilstundende Foraar for sin Regning over-

tager Postforbindelsen mellem Danmark og Island — har

bemeldte Direktorat, næst at bemærke, at det allerede har

meddelt Ansogeren, at detAnsogte ikke derfra kan be-
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vilges, men at det iovrigt med Hensyn til hvad der af ham 1870.

var anfort til Begrundelse af hans Andragende, var funden^jpTj^

Anledning til at forelægge Sagen for Justitsministeriet,

henstillet denne til dette Ministeriums Afgjorelse.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. anmode Hr.

Stiftamtm. om behgl. at ville meddele Apotheker Ran-

drup, at da der under de forandrede Forhold ikke

længer er Tale om nogensomhelst fragtfri Forsendelse

af Gods med Postdampskibet, og Justitsm. selvfolgelig

ikke kan paatage sig at betale Fragten for ham, ser

man sig heller ikke herfra i Stand til at foretage Noget

i Sagen.

Bekjendtgj oreise for Island om Anmeldelse af lo.Febr.

Eneret til Eftergj oreise af Fotografier. Khavn

den 10. Febr. 1870. — Depart. Tid. [for 1870 S. 210;

Algreen-Ussings Lovsaml. for 1870 S. 10—11; Tioindi um

stjornarmalefni fslands III, S. 6.

Auglysing fyi ir Island um tilkynning um einka-

rjett til ab eptirmynda Jjosmyndir.

Samkvæmt tilskipun handa Islandi um eptirmyndan

Ijosmynda og fl., dagsettri 11. dag desembermånaoar

f. å. getur så sem å sjålfs sins kostnab hefir buib til

frumlega Ijosmynd eptir natturunni eba Ijosmyndar eitt-

hvert listaverk, sem enginn hefir oinkarjett til ab eptir-

mynda, um 5 ara tiinabil fyrirmunab obrurn ab biia til

Ijosmynd til solu eptir Ijosmynd hans, meb })vi ab til—

kynna a ^eira stab og meb t>eim hætti, sem domsmåla-

rabherrann tiltekur nakvæmar, ab hann åskilji sjer

einkarjett og meb J>vi J)ar a ofan ab setja nafn sitt og

orbin «meb einkarjetti« a sjerhverja Ijosmynd, er hann

lætur fra sjer fara. Samkvæmt j)essu skal gjort heyrum

kunnugt, ab tilkynning sii, sem ab framan er um rætt,

skal send stiptamtmanninum yfir Islandi, og å hun ab

hafa inni ab halda nafn Ijosmyndasmibsins, ritab fullum
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1870» stofum, n6gu greinilega lysingu å Ijosmyndinni, er askilinn

10. Febr. er einkarjettur til ab eptirmynda, og, ef ljismyndin er

eptirmyndan einhvers listaverks, J>a nafn listasmibsins.

J>ar ab auki skal avallt senda meb tilkynningunni eina

af Ijosmyndum J)eim, sem askilinn er einkarjettur til

ab eptirmynda.

I domsmålastjorninni 10. dag februarmån. 1870.

Bekjendtgj o re Ise for Island om Anmeldelse

af Eneret til Eftergjorelse af Fotografier.

Ifolge Forordning for Island om Eftergjorelse af

Fotografier m. m. af 11. Decbr. f. A. § 1 kan den,

som for egen Regning har frembragt et originalt Foto-

grafi efter Naturen eller en fotografisk Gjengivelse af

et Kunstarbeide, til hvis Eftergjorelse Ingen har Eneret,

for et Tidsrum af 5 Aar formene Andre fotografisk at

eftergjore til Salg det af ham forfærdigede Fotografi

ved at gjore Anmeldelse om, at han forbeholder sig

Eneret, paa det Sted og under de Former, som Justits-

ministeren nærmere bestemmer, og ved derhos at for-

syne ethvert af ham udgivet Exemplar af Fotografiet

med sit Navn og Ordet »eneberettiget«. I Henhold

hertil bringes det til almindelig Kundskab, at den om-

handlede Anmeldelse vil være at indgive til Stiftamt-

manden over Island, samt at den maa indeholde Foto-

grafens fulde Navn tilligemed en tilstrækkelig betegnende

Beskrivelse af det Fotografi, paa hvis Eftergjorelse der

forbeholdes Eneret, og forsaavidt Fotografiet er en

Eftergjorelse af et Kunstværk, en Angivelse af Kunst-

nerens Navn, hvorhos der med Anmeldelsen stedse vil

være at indsende et Exemplar af det Fotografi, paa

hvis Eftergjorelse Eneretten forbeholdes.

Justitsministeriet den 10. Februar 1870.
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Bekjendtgj oreise ang. Dampskibsforbindelsen 1870.

mellem Kjobenhavn, Færoerne og Island. Khavn_33^
den 18. Februar 1870. — (Generalpostdirektoratet).

Ticindi um stjornarmalefni fslands III, S. 8—11; Algreen-Us-

sings Lovsaml. 1870 S. 11-13.

Under Henvisning til 2det Postsekretariats Be-

kjendtgjorelse af 29. f. M. ang. Postvæsenets Over-

tagelse af Dampskibsforbindelsen mellem Kjobenhavn,

Færoerne og Island, bringes herved til almindelig Kund-

skab, at Regjeringsdampskibet »Diana« vil afgaa fra

Kjobenhavn til Reykjavik den 1. Marts d. A., eller

taa snart derefter, som Veir- og Isforhold tillade det,

hvorpaa den narmere Fartplan vil blive bekjendt-

gjort. !) — Reisen antages under alm. Omstændigheder

at kunne tilendebringes i 10 a 12 Dage.

Fragten for Passagerer med Postdampskibet udgjor:
:%^St^^k Tillæg }j i -A

1ste 2den for en
Kahyt. Kahyt. sep. Kah.
Kd. Rd. Rd.

Mellem Kjobenhavn og Island ... 45 36 15

— do. og Thorshavn ... 35 27 12

— do. og Leith ell. Lerwich 26 20 9

— Granton og Island 35 27 12

— do. og Thorshavn ... 20 15 7

— Lerwich og do. ... 12 9 4

—
r

do. og Reykjavik . . . £6 20 9

— Thorshavn og do. ... 20 15 7

— Seyoisfjord og do. ... 12 9 4

— do. og Thorshavn . . 12 9 4

1. Born mellem 2 og 12 Aar inkl. betale halv

Pragt; Bom under 2 Aar betale ingen Passageifragt.

2. Reisende kunne som Passagergods frit med-

fore, en Voxen 100 Pd. og et Barn 50 Pd. For Over-

vægt af Reisegods beregnes 32 Sk. pr. 10 Pd.

l

) se Tftindi um stjornarmalefni fslands III, S. 14.

XX. B. 29
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1870. 3. For Kost ombord (uden Vin og Ol) betales

18.Febr. 1 Rd. 64 Sk. pr. Dogn for en Voxen og 1 Rd. pr.

Dogn for et Barn.

4. Separat Kahyt kan kun erholdes mod Betaling

af samtlige derværende Pladsen

Til Forsendelse med Postdampskibet modtages dels

Postgods, dels Fragtgods.

A. Som Postsager modtages:

Breve, herunder indbefattet Aviser og andre Tryksager

under Korsbaand, indtil en Vægt af 50 Kvint pr.

Brev;

Pengebreve og

Pakkesager indtil en Vægt af 5 Pd. pr. Forsendelse.

Storre Kollis modtages kun som Fragtgods. 1
)

Indtil videre finder der ingen Udvexling Sted af

Postanvisninger 2
) og Postforskud eller af Aviser i

Abonnement; dog kunne de i Island udkommende Aviser

som hidtil erholdes gjennem Brevpostkontoret i Kjo-

benhavn.

B. Portoen for Forsendelserne mellem Kongeriget

og Island eller Færoerne er:

1. for Breve:
Naar Brevet Naar Brevot

or forud ikke er forud
fuldstændig fuldstændig

frigjort. frigjort.

a. for et almindeligt Brev af

en Vægt af indtil 3 Kvint .... 8 Sk. 12 Sk.

— - over 3 til 50 Kv. . . 16 — 24 —

J

) Naar saadanne storre Forsendelser til Island eller Fær-

oerne indleveres paa et Postkontor udenfor Kjobenhavn,

befordres de hertil efter de for Pakkesager i Kongeriget

gjældende Taxter og Kegler, og ville da, forsaavidt de ikke

ere adresserede til en privat Kommissionær i Kjobenhavn,

og Indholdet er angivet paa Adressebrevet, af Toldbod-

postexpeditionen blive expederet videre som Fragtgods.

a

) jfr. herom Justitsmin. Skriv, til Stiftamtmanden over Island

2G. April 1870.
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b. For Aviser og andre Tryksager under 1870.

Kors- eller Enkeltbaand, naar de ere fuldstændig forud 18. Febr.

frigjorte og iovrigt med Hensyn til Indpakning og skrift-

lige Tilfojelser i Indholdet tilfredsstille de for lignende

Forsendelser i Kongeriget fastsatte Betingelser (jfr.

Lov af 26. Septbr. 1865 § 2 B l 1
) folgende mode-

rerede Porto:

naar Forsendelsen vejer intil 8 Kvint ..... 4 Sk.

— — — over 8 indtil 50 Kvint 8 —
c. For anbefalede Breve forudbetales for-

uden den under a anforte Porto et Gebyr af 8 Sk.

Det med et anbefalet Brev eventuelt folgende Mod-

tagelsesbevis forudbetales som et frankeret almindeligt

Enkeltbrev (a).

2. for Pengebreve
a. en Vægtporto som for almindelige Breve (1 a).

b. en Værdiporto:

for Belob indtil 50 Rd 8 Sk.

— over 50 til 100 Rd. . . 16 —
— — 100 Rd 16 —

for hvert 100 Rd. eller Dele deraf.

3. for Pakkesager:
af en Vægt indtil 1 Pd 16 Sk.

— over 1-2 Pd. . . . 32 —
— — 2-5 Pd. ... 48 —

For angiven Værdi betales desuden den under 2

b. anforte Værdiporto.

Pakkesager skulle altid være ledsagede af Adresse-

brev, der befordres frit, men ikke maa veje over 3

Kvint.

Postforsendelser, som tilbage- eller eftersendes,

ere kun undergivne den Porto, hvori de oprindelig ere

afgaaede.

Forsendelser til Autoriteterne paa Island eller

Færoerne maa ikke afsendes ufrankerede.

J

) Algreen-Ussings Lovsaml. for 1865 S. 288 ff.

29*
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1870. C. lovrigt ere de med Hensyn til Postforsendelser

^^^"i Kongeriget givne Bestemmelser gjældende for de her-

omhandlede Forsendelser.

Til de fremmede Anlobshavne modtages kun Skibs-

breve, der skulle være forudbetalte med den ovenfor

under 1 a anforte Porto af 8 eller 16 Sk.

Nærmere Oplysning med Hensyn til Fragtgods etc.

vil kunne erholdes i Toldbodpostexpeditionen.

21. Pebr. Generalpostdirektoratets Cirkulære til samtlige

Postkontorer m. v., ang\ Postforbindelsen mellem

Danmark, Færoerne og Island. Khavn cl. 21. Febr.

1870. — Tibindi um stjornarmålefni fslands III, S. 12—13.

Officielle Meddelelser fra Postvæseuets Overbestyrelse for 1870,

Nr. 4. S. 11-12. — Uddrag.

Postdampskibsforbindelsen mellem Danmark-Fær-

oerne-Island overtages med den i næste Maaned sted-

findende forste Reise af Postvæsenet, som i denne An-

ledning har oprettet Postdampskibsexpeditioner og regn-

skabsforende Postexpeditioner paa Færoerne (Thors-

havn) og Island (Reykjavik og Seyoisfjord).

Med Hensyn til denne Postudvexling er der for

Beboerne paa Island og Færoerne blevet udfærdiget et

Reglement 1
) og en Bekjendtgjorelse 2

), af hvilke et Expl.

herhos fremsendes til Efterretning, ligesom der under

18. dennes er for de Korresponderende i Kongeriget

udfærdiget en offentlig Bekjendtgjorelse, af hvilken et

Aftryk herved fremsendes til Efterretning og Iagttagelse,

idet derhos Folgende meddeles:

a. Der finder ingen Expresbesorgelse Sted af de her-

omhandlede Forsendelser.

b. De fra Island og Færoerne afgaaende Pengefor-

sendelser, hvis Indhold ikke er eftertalt ved Ind-

') se foran S. 426—29.
2
) se foran S. 431-33.
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leveringen, forsynes ikke med Postsegl; Penge- 1870.

brevene derfra forsynes altid med 5 Segl. 21. Febr.

c. Med Pakkesager til og fra Island og Færoerne
^^^^

skal under alle Omstændigheder folge Adressebrev.

d. Forsendelser med Vareprover til eller fra Island

og Færoerne nyde ikke Portomoderation, saaledes

som det er Tilfældet i Kongeriget.

e. Forsendelser til det Kgl. Has samt til Statsauto-

riteter i Kongeriget, paa Island eller Færoerne

maa ikke afgaa i Porto.

f. Breve, Pengebreve og Pakkesager til Statsautori-

teter i Kongeriget kunne befjrdres portofrit, saa-

fremt de afsandes fra kgl. Embedsmænd, nemlig:

paa Island: Stiftamtmanden, Amtmændene,

Landfogden, Byfogderne, Sysselmændene, Justiti-

arius i den islandske Landsoverret, Biskoppen, Di-

striktslægerne, Forstanderen for Dannelsesanstalten

for vordende Geistlige, Rektoren ved den lærde

Skole;

paa Færoerne: Amtmanden, Landfogden,

Sorenskriveren, Sognepræsterne, Distriktslægerne

og 1ste Lærer ved Realskolen i Thorshavn;

naar Forsendelsen kun angaar et rent stats-

tjenstligt Anliggende (derimod ikke naar den angaar

enkelte Kommuners, kommunale Institutioners eller

Personers særlige Anliggender), •

og vedkommende afsendende Embedsmand giver

Brevet eller Adressebrevet i det nederste venstre

Hjorne Paategningen: »Statstjenstlig Sag«, og for-

syner denne Paategning med sin egenhændige Un-

derskrift.

Med Hensyn til portofri Befordring af de fra

Kongeriget afgaaende Forsendelser ere de i Konge-

riget gjældende Regler anvendelige.

g. Samtlige Forsendelser ville være at dirigere over

Kjobenhavn og at tilkartere Kjobenhavns Over-

postmesterembede som Sager viderehen.
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h. Samtlige de fra Island og Færoerne indgaaede,

ikke til det kjobenhavnske Postdistrikt bestemte

Pakkepostsager ville af Kjobenhavns Overpost-

mesterembede blive forsynede med Registernum-

mere, paatrykte »fra Isl. Dpsk.« — —

2i.Febr. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til Biskoppen over Island, ang. Emeritpræsters Ret

til at foretage kirkelige Handlinger. Khavn den

21. Febr. 1870. — Isl. Kopib. 1870, Nr.93. Tfoindium

stjornarmalcfni fslands III, S. 6—8.

I Anledning af den af Emeritpræst Hjalti por-

låksson af Stab paa Snæfjallastrond i Norder-Isafjords

Provsti, efter foregaaet Tillysning fra Prædikestolen af

vedkommende Sognepræst, EyjoJfur Jonsson, og efter

at der vare stillede Forlovere, i Eyrar Proprietær-

Kirke foretagne Ægtevielse af Bonden Jjorour Magn-

usson af Borg og Pigen Guoriour Ilaflioadottir, uanset

en i Henhold til Lovens 3-16—8 bestaaende Ægte-

skabshindring, begjærte Ministeriet sig under 7. August

f. A. dels Oplysning meddelt om, hvorledes den om-

meldte Emeritpræst uden vedkommende Sognepræsts

Tilladelse og Vidende havde kunnet faa Adgang til Kirken

for der at foretage en kirkelig Handling, dels Deres

Hojærv.'s Ytringer om, hvorpaa den af Dem udtalte

Anskuelse, at Emeritpræster i Almindelighed i Island

kunne med Retsvirkning foretage kirkelige Handlinger,

stotter sig, og navnlig om der i isl. Lovgivning maatte

indeholdes en særlig Hjemmel hertil. Deres HOjærv.

har derefter, ved at fremsende dels en Erklæring fra

Ejerne af Eyrar Kirke, hvoraf fremgaar, at de i Tillid

til, at Emeritpræst H. Jjorlaksson havde af vedkom-

mende Sognepræst faaet Tilladelse til at ægtevie de

fornævnte Personer, have paa hans Begjæring tilstaaet

ham Adgang til Kirken, dels en bekræftet Afskrift af

1870.

21.Febr.
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den af ovennævnte Forlovere udstedt Erklæring, i behgl. 1870.

Skriv, af 18. Oktbr. f. A. ytret, i forstnævnte Hen- 21. Pebr.

seende, at da den Kirke, hvori Vielsen foregik, var en

Proprietær-Kirke, kunde Ejerne selvfølgelig uden ved-

kommende Sognepræsts Tilladelse og Vidende aabne

den og tilstede Emeritpræsten Adgang til samme, i

sidstnævnte Henseende, at Rigtigheden af den An-

skuelse, at de af Emeritpræster foretagne præstelige

Handlinger i Almindelighed have fuldkommen Rets-

virkning, saavidt bekjendt aldrig er bleven draget

i Tvivl, at der i Island haves utallige Exempler paa,

at Emeritpræster i Sognepræstens Forfald have fore-

taget præstelige Handlinger, uden at der nogensinde

har været reist Sporgsmaal om disses juridiske Gyl-

dighed, og at det endelig ogsaa synes stemmende med

Sagens Natur, at en Præst ved at resignere ikke fra-

siger sig eller beroves de med Præsteembedet forbundne

Standsrettigheder, saalænge han ikke gjor sig uværdig

dertil.

Foranlediget heraf skulde man — næst at be-

mærke, at Sagen forsaavidt angaar det falske Forlofte,

er afgiven til Justitsministeriet, — til behgl. Efter-

retning og videre fojende Foranstaltning tjenstl. melde,

at Ministeriet i Henhold til Deres Hojærv.'s derom i

Skriv, af 5. Juni f. A. gjorte Indstilling efter Om-
stændighederne tillader, at Emeritpræst H. j^orlåksson

forskaanes for Tiltale i Anledning af hans i ommeldte

Henseende udviste Forhold, mod at det forbydes ham

for Fremtiden at bære den geistlige Dragt og foretage

nogen kirkelig Handling, hvorhos D. Hojærv. anmodes

om behgl. at ville lade Præsten Eyjolfur Jonsson til-

dele en Paamindelse i Anledning af den af ham i nær-

værende Sag udviste Mangel paa Forsigtighed. Idet

man efter den Anledning, D. Hojærv. 's sidste Skrivelse

dertil giver, ikke undlader at bemærke, at der fra Mi-

nisteriets Side ikke har været Sporgsmaal om at udtale

nogen Mening ang. hvorvidt det omspurgte Ægteskab
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1870. retlig maatte være at betragte som en Nullitet eller ej,

J^j^T skulde man lige tjenstl. tilfoje, at ligesom det er en Selv-

folge, at det alene tilkommer vedkommende Sognepræst

at tilstede Adgang til Kirken, hvadenten den er en Pro-

prietær- eller en Benericiær- Kirke, for der at foretage

præstelige Handlinger, saaledes folger det saavel af

Sagens Natur som af den udtrykkelige Bestemmelse i

Frdg. 30. April 1824 § 14, at en Ægtevielse ikke

lovlig kan foretages af nogen Anden end af en ved en

vis Menighed ansat Præst eller af en Præst, som han

maatte bemyndige til paa sine Vegne og sit Ansvar

at forrette Vielsen, og forventer Ministeriet, at Deres

Hojærv. vil paase, at der for Fremtiden forholdes i

Overensstemmelse hermed.

2i. Febr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Spfirgsmaal om Erlæggelse af

Fattigtiende af det kgl. Jordegods paa Vest-

mannoerne. Khavn den 21. Februar 1870. —
IbI. Kopib. 1870, Nr. 97. T&indi um stjérnarmålefni fslands III,

S. 15.

Efter at Justitsministeriet har brevvexlet med Re-

visionsdepartementet for Kongeriget, betræffende den i

Hr. Stiftamtm.'s behgl. Skriv, af 15. Juli f. A. gjorte

Indstilling om, at det maa blive paalagt Administrator

for det kgl. Jordegods paa Vestmannoerne for Frem-

tiden heraf at udrede den sædvanlige Fattigtiende,

skulde man i Forbindelse med Skriv, af 25. August

f. A. 1
), næst at henvise til den i H. Einarssons Skrift

om Værdiberegning paa Landsvis og Tiendeydelsen i

Island S. 183 ff. givne Fremstilling af Tiendeforholdene

paa bemeldte Oer, til behgl. Efterretning tjenstl. melde,

at der herfra ikke kan være Tale om at lade det om-

handlede Jordegods udrede nogen saadan Tiende,

3

) foran S. 429.
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1870.

over Island, ang. Forstaaelse af § 2 i Frdg. 10.

August 1868 ang. Forandring i Bestemmelserne

om Erlæggelsen af de saakaldte Hospitalslodder

i Island. Kjobenhavn den 21. Februar 1870. —
Isl. Kopib. 1870 Nr. 100. Ti&indi um stjornarmålefni fslands

111, S. 15-16.

I behgl. Skrivelse af 5. Oktbr. f. A. har Hr,

Stiftamtnh indberettet, at der fra nogle Sider er blevet

reist Sporgsmaal om, hvorvidt Frdg. 10. August 1868

angaaende Forandring i Bestemmelserne om Erlæggel-

sen af de saakaldte Hospitalslodder, forsaavidt sammes

§ 2 fastsætter, at Afgiften til Lægefonden forste Gang

bliver at opkræve efter Frdg.'s Regler til 12. Maj 1870,

medens Afgiftsaaret efter Indholdet af § 4 lober fra

det ene Aars 12. Maj til s. D. i det folgende AarT

ogsaa vil være at bringe til Anvendelse for hele Tids-

jummet fra 12. Maj 1869 til 12. Maj 1870 i de Juris-

diktioner, hvor den forst er bleven thinglæst efter 13.

Maj f. A. Der er saaledes af Sysselmanden i Gull-

bringu og Kjosar Syssel, hvor Thinglæsningen forst er

bleven tilendebragt den 25. Juni f. A., forespurgt, om

Loven under disse Omstændigheder maa omfatte Tids-

rummet fra 12. Maj f. A. til Thinglæsningsdagen, hvot-

ved den formentlig vilde faa en tilbagevirkende Kraft,

som ikke udtrykkelig er tillagt den, og hvorved tillige

forskjellige nærmere paaviste Vanskeligheder vilde opstaa,

paa hvilken Forespørgsel Stiftamtet under 28. f. M. har

svaret, at der efter Sammes Skjon ikke kunde tillægges

Frdg. den omspurgte tilbagevirkende Krafc, men at den

derimod vil være at efterfolge i hver af Sysselets Repper

fra den Dag af, da Thinglæsningen sammesteds var

foregaaet, hvorhos det paalagdes Sysselmanden at give

Repstyrerne det i saa Henseende fornodne Tilhold, og

ved Indsendelsen af det i Frdg.'s § 5 ommeldte Regn-

skab at forsyne Repstyrernes Fortegnelser med At-
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1870. testation om den paagjældende Thinglæsnings Datum

21. Febr. for hver enteelt Reps Vedkommende, og om at For-

tegnelsen omfatter hele Tidsrummet fra denne indtil

12. Maj 1870.

Fremdeles har Byfogden i Reykjavik til Stiftamtet

indstillet, om der ikke kunde træffes en eller anden

Foranstaltning, som kunde raade Bod paa den forment-

lige Ubillighed, at Afgiften i bemeldte Kjobstad, hvor

Frdg. er thinglæst den 29. Oktbr. 1868 og altsaa utvivl-

somt maa anvendes for hele Tidsrummet fra 13. Maj

f. A. til 12. Maj d. A., skulde beregnes fra et tidligere

Tidsrum end i det omkringstaaende Gullbringu Syssel,

hvor Thinglæsningen forst har fundet Sted i Juni f. A.

og Afgift derfor ikke opkræves forend fra et senere

Tidspunkt, paa hvilken Indstilling Stiftamtet under 5.

Oktbr. f. A. har svaret, at Frdg.'s Gyldighed i hver

enkelt Jurisdiktion bliver at regne fra Thinglæsnings^

dagen og at Stiftamtet mangler Bemyndigelse til at

gjore nogen Forandring i den i saa Henseende gjæl-

dende Regel, hvorhos det tiJfcjedes, at Skatteyderne i

Kjobstaden formentlig ikke have nogen Foje til at be-

klage sig over, at en dem efter Lovgivniugen paa-

hvilende Afgift opkræves af dem, fordi den i Overens-

stemmelse med Lovgivningens Regler paa Grund af

Omstændighederne forst kan afkræves af Skatteyderne

i andre Jurisdiktioner nogle Uger eller Dage senere.

Ved at indberette Foraustaaende til Ministeriet har De

derhos, navnlig ogsaa fordi L^gefonden i Henhold til

de af Dem trufne Afgjorelser vil lide en Afgang i sine

Indtægter for forrige Aar, henstillet, om det maa have

sit Forblivende ved Stiftamtets Afgjorelse, eller om

der maatte findes Anledning til at forandre denne.

Foranlediget heraf skulde tuan ikke undlade tjenstl.

at melde > at det maa have sit Forblivende ved de

ommeldte af Hr. Stiftamtm. trufne Afgjorelser.
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Kapitelstaxter for Islands Sfinderamt fra Medio 1870.

Maj 1870 til samme Tid 1871. Reykjavik den 22.

Februar 1870.

For dette Amt er der udkomne 2 særskilte Kapitelstaxter,

nemlig en for Oster- og Vester-Skaptafells Syssel, betegnet a,

og en for den ovrige Del af Sonderamtet, nemlig Borgarfjords,

Gullbringu og Kjosar, Arnes, Rangårvalla og Vestmanno Sys-

seler samt Reykjavik Kjobstad, betegnet b. Angaaende de for-

skjellige Varesorter, der her for Kortheds Skyld alene angives

ved Tal, henvises til den ovenfor S. 5—7 trykte Kapitelstaxt

for Borgarfjords Syssel m. m. for 1868—69.

a
1

b

rmt. hdr. ni
|

rmt. hdr.
i

al.

A 1
r.

32
s.

93
r.

32
s.

93
s. r.

40
s.

19.5

r.

40
s.

19,5

Q
hf 9

32,2

- 2 4 46 26 84 91 5 22,5 31 39 25,i
- 3 5 20,5 31 27 6D 6 12,5 36 75 29,5
- 4 3 84 31 n 9/1 ^ 4 /5,5 38 28 30,8

- 5 2 ;84 34 48 97 . 3 56 43 i) 34,5

- 6 3 91,5 31 60
•

4 38 35 16 28,i
- 7 2 64,5 26 69 91 3 16,5 31 69 25,5
- 8

- —>

15 73 15 73 1 9 ,
. Bf

17 76 17 76 14,2

- 9 11 52,5 15 38 11 ~11,5 11 61 15 49 12,4

B 10 • 9ft u OO 28,1

- 11 » 22,3 27 84 i) 21 26 24 21
- 12 i) 23,9 29 84 23, 9 H 28,5 35 60 28,5
- 13 l> 1S,i 20 12 16,! II 18 22 48 18
C 14 • il u i) i) » D i)

- 15 » u D »i 33,5 20 90 16.7
- 16 M « II u 48,2' u 1)

- 17 II 14 26 24 21 1) 10,2 19 12 15,3
- 18 * II II |) 1 11 » •

- 19 1 10,5 i) II l) 1 78 1 i> II

- 20 53,5 ») » 1 1) 54 II » II

- 21 • 46,s il « 1 11 38,6 ii II

D 22 il il 5 6 30 36 24,3

- 23 5 49 33 6 26,4 7 2,5 42 ^ 33,7

- 24 4 tt 24 II 19,2 5 53 33 SO 26,7

- 25 2 56 15 48 12,4 4 69,5 28 33 22,7

- 26 4 84 29 24 23,4 4 92 29 72 23, 8

E 27 » n * 1 34 20 30 16,2

- 28 1 52 23 12 18,5 1 49,i 22 70 18, a

- 29 1 79, 5 27 41 21,9 1 55,3 23 61 18,9

- 30 1 56 23 72 19 1 30 19 66 15,7

F 31 5 3 20 12 16,i 5 0<,5 22 38 18
- 32 3 67 22 18 17,8 4 57,5 27 57

'

22,i
- 33 3 18,5 19 15 15,3 3 51 21 18 17
- 34 2 56,5 20 68 16, r. 3 5 24 40 19, 5
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1870.

22. Pebr.

F 35
- 36
- 37
G 38
- 39
- 40
- 41
- 42
. 43

a

rmt.

r.

1

3
n

5
»

2
1

1

1

s.

81

6
8

67,1

n

2,5

9,6

MeSalver&:
A
B,

C,

D,
E,

F
Afcalrne&alverB . .

I

hdr, al. rmt. hdr. al.

r.

22
18
15
30

32
4

24
26

28
26
25

s.

12

»

48
»

37
t>

60
38

27 33
24
24

43,5

24 73,5

19
j
59

25 27

s.

17,7

14,4

12
24,4

25,,

3,2

19,7

21,!

21,9

22,6

21

20, 3

19,3

15,7

20,2

r.

2
3
i)

5

1

3
1

1

1

s.

16,4

68,5

48,3

72
5

52

49,'s

r.

26
22
17
33
70
36
6

24
36

s.

32
29
20
32
21
23
26

5
27
24

60
16

36

39
84
3

75, 6

56,8

2,4

55

8.

20,.

17,.

13,8

26,5

56
29,3

5
19,2

29, 3

25,«

23,9

16
26,2

17,3

18,4

21,3

24. Pebr. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Ostamt, ang. en Persons For-

pligtelse til at underholde sin nægte Datters

Datter. Kjobenhavn den 24. Februar 1870. —
Isl. Kopib. 1870 Nr. 105. Tioindi um stjornarmålefni fslands

III, S. 17.

Efter Modtagelsen af Hr. Amtm.'s behgl. Ytringer

af 10. Septbr. f. A., betræffende det dermed tilbage-

folgende Andragende, hvorved Friofinnur Illugason af

FJjotsbakki indanker for Ministeriet en af Hr. Amtm.

under 2. Marts 1864 afgiven Resolution, hvorved han

tilpligtes at underholde sin uægte Datters Datter,

Jakobina Pjetursdottir, skulde man til behgl. Efterretning

og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at da Sporgs-

maal, om Forsørgelsespligten for Islands Vedkommende

ikke ogsaa omfatter fjernere Descendenter end Bom, i

stræng Forstand, utvivlsomt maa besvares bekræftende,

og da de i Reglement for Fattigvæsenets provisoriske

Indretning og Bestyrelse i Island af 8. Januar 1834 §4
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i saa Henseende brugte Udtryk ere saa omfattende, at 1870.

§'en, for at uægte Descendenter skulde kunne und- ^TT"tT?
24. Feb]

tages, maatte undergives en indskrænkende Fortolkning,

for hvilken der formentlig ikke ere tilstrækkelige Mo-
menter tilstede, — vil det have sit Forblivende ved

den af Hr. Amtm. i ommeldte Sag trufne Afgjorelse.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 24.Febr.

til Biskoppen over Island, ang. Benyttelsen af den

reviderede islandske Alterbog. Khavn den 24.

Februar 1870. — Isl. Kopib. 1870 Nr. 109. Tf&indi um

stjornarmalefni fslands III, S. 18.

Paa Kirke- og Undervisningsministeriets derom

nedlagte allerund. Forestilling har det behaget H. M.

Kongen under 19. d. M. allernaad. at bifalde, at den

ifolge Foranstaltning af Deres Hojærv. i afvigte Aar i

Reykjavik udgivne reviderede islandske Alterbog, hvis

fuldstændige Titel er: »Handbok fyrir^presta å Islandi.

Endursko&u?) i Reykjavik 1869«, maa indfores til Brug

ved Gudstjenesten og andre kirkelige Handlinger i Is-

land, samt at der til hver Kirke i Landet maa for

dens Regning anskaffes et Exemplar af den ommeldte

Alterbog til Afbenyttelse for vedkommende Præst.

Foranstaaende skulde man herved tjenstl. meddele

Deres Hojærv. til behgl. Efterretning og videre fojende

Foranstaltning.

Jnstitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 20. Febr.

over Island, ang. forandret Anvendelse af den

aarlige Bevilling til Havedyrkningens Fremme.

Kjobehavn den 26. Februar 1870.— isl' Kopib. 1870

Nr. 117. Tfoindi um stjornarmalefni Islands III, S. 18—19.

Ved at fremsende nogle Besværinger over den

daarlige Beskaffenhed af det ved Regjeringens Foran-
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1870. stakning til Sonderaintet til gratis Uddeling blandt

26. Febr. sammes Beboere i Aaret 1868 opsendte Havefro har
m

'
~*

Fir. Stiftamtm., næst at udtale den Formening, at disse

Besværinger ere ugrundede, saml at Aarsagen til at

Havedyrkningen i bemeldte Aar paa flere Steder i

Sonderaintet er mislykket, snarere maa soges i den

ringe Omhu, som i Almindelighed bliver Havedyrk-

ningen til Del fra Befolkningens Side, end i det ud-

saaede Fros Beskaffenhed, i behgl. Skrivelse af 30.

Septbr. f. A. troet at burde henlede Ministeriets Op-

mærksomhed paa, om der ikke af Hensyn til den ringe

Nytte, som det aarlig blandt Befolkningen i Island

gratis uddelte Havefro i Virkeligheden stifter, samt den

ringe Paaskjonnelse, denne Gave nyder fra Befolk-

ningens Side, maatte være Anledning til at tage under

Overvejelse, om den Sum af 300 Rd., der aarlig be-

vilges til Havedyrkningens Fremme m. v. i Island, ikke

maatte kunne anvendes paa en til dette Ojemed bedre

svarende Maade end hidtil, hvorhos De har henstillet,

at den Del af den nævnte Sum, som maatte ti/falde

Sonderaintet, stilles til Disposition for nysnævnte Amts

dkonomiske Selskab for af dette udelukkende at an-

vendes til Havedyrkningens Fremme. I Forbindelse

hermed har Hr. Stiftamtm. med behgl. Skriv, af 4. Novbr.

næstefter indsendt et Andragende fra bemeldte Selskabs

Bestyrelse, der gaar i samme Retning som Deres nys-

antydede Henstilling.

Efter at man i denne Anledning har indhentet de

tvende i Gjenpart hoslagte Erklæringer fra Vestamtet

samt Nord- og Ostamtet, skulde man til behgl. Elter-

retning og videre fojende Foranstaltning tjenstl. melde,

at Ministeriet i Henhold til en samme afH. M.Kongen

meddelt allerh. Bemyndigelse for Fremtiden overdrager

Raadigheden over det BelOb, der forventes at ville

blive aarlig bevilget til Havedyrkningens Fremme m.v.

i Island, til Stiftamtet, saaledes at Belobet, der vil

være at fordele paa Amterne efter Folketallet, altsaa
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for Tiden i folgende Forhold : Sonderamtet 106 Rd.,

Vestamtet 74 Rd. og Nord- og Ostamtet 120 Rd. aarlig,

anvendes, for Sonderamtets Vedkommende efter ind-

hentede Erklæringer fra vedkommende Sysselmænd og

det okonomiske Selskab, og for de ovrige Amters Ved-

kommende ifolge vedkommende Amtmænds Indstilling,

dels til Præmiers Uddeling til dem, der have udvist

fortrinlig Dygtighed ikke blot i Havevæsenet, men og-

saa i andre Grene af Landbruget, f. Ex. i Henseende

til Jordforbedringer ved Gjærders Opforelse omkring

Hjemmemarken, Tuers Jævning, Vandafledning, Ploi-

ning m. v., dels til Anskaffelse af Sprængkrudt og

Agerdyrkningsredskaber. Det tilfojes, at den saaledes

antydede ny Ordning vil træde i Kraft med Finans-

aaret 1871—72, samt at det i saa Henseende Fornodne

vil være at bekjendtgjore paa Mandtalsthingene i fore-

staaende Foraar oe Sommer.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 28. Fetø.

til Stiftamtmanden over Island, ang. Understottelse

ti! Undervisning af Dovstumme. Khavn den 28.

Februar 1870. — Isl, Kopib. 1870 Nr. 129. Ti'oindi um

Btjornarmålefni tslands III, S. 19-20.

I et af Hr. Stiftamtm, i Deres Egenskab af kgl.

Kommissarius ved det sidstafholdte islandske Althing

til Justitsministeriet indsendt og af dette hertil afgivet

Andragende har Althinget bl. A. anholdt om princi-

pal i ter at der maa tilstaas Sognepræst Påll Pålsson til

Kålfafell en Understottelse af 200 Rd. af Statskassen

til Fortsættelsen af den af ham i Henhold til Skriv,

herfra af 4. Septbr. 186T 1
)

paabegyndte Undervisning

af Dovstumme, og at bemeldte Understottelse forelobig

før Fremtiden tilstaas ham aarlig efter derom hver Gang

indgivet Andragende samt Beretning om Undervisningens

') jfr. Lovsaml. for Island XIX S. 664-66.
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1870. Tilstand og Fremgang, og in subsidium at Honoraret

^"TTr' for hvert dovstumt Barns Undervisning og Ophold hos
28, Febr.

t

° ° v
t

ham forhojes til 140 Rd. aarlig, samt at der for iaar

bevilges ham af den til uforudsete og tilfældige Udgifter

til Island bevilgede Sum et Belob af 50 Rd for hvert

døvstumt Barn han har hos sig til Undervisning.

Foranlediget heraf skulde man, næst at bemærke,

at Ministeriet ikke kan indlade sig paa at bestemme

Storreisen af det Vederlag, der vil være at yde for de

Dovstummes Undervisning og Ophold, men at saadant

maa bero paa Overenskomst mellem de Paagjældende,

til behgl. Efterretning tjenstl. melde, at Ministeriet ikke

ser sig i Stand til at udvirke Pastor Palsson en aarlig

Understøttelse af Statskassen til Døvstummeundervisnin-

gens Fremme, men at man som en Anerkjendelse af den af

ham i den ommeldte Henseende udviste Virksomhed, vil

tilstaa ham en Gratifikation af 200 Rd. en Gang for alle,

idet tilfojes, at der for at Belobet kan komme til Ud-

betaling i indeværende Finansaar, da der paa vedkom-

mende Konto haves disponible Midler dertil, idag er

meddelt Landfogden Ordre til at udbetale samme til

Hr. Stiftamtm. paa Deres nærmere Rekvisition.

Sluttelig bemærkes, at medens Indstillingspunkt 2

i bemeldte Petition er afgjort ved Justitsm. Skriv, af

29. Septbr. f. A. 1
), har man med Hensyn til Indstil-

lingspunkterne 3 og 4 under D. D. forlangt Betænk-

ning fra Amtmanden i Nord- og Ostamtet samt Vest-

amtet i Island.

i. Marts. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Ostamt, ang. Spørgsmaal om

Læsteafgift af det danske Fiskeriselskabs Skibe.

Khavn døn 1. Marts 1870. -isi.Kopib.i870 Nr.i33.

Ti'oindi um stjornarmålefni fslands III, S. 21 — 22.

') jfr. foran S. 433-34
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I Anledning af et for Ministeriet indbragt Sporgs- 1870.

maal om, hvorvidt der burde erlægges Læsteafgift over- 1. Marts,

ensstemmende med Loven af 15. April 1854 § 4 for^
-^^*"

de det danske Fiskeriselskab tilhorende Skibe: »Tho-

mas Roys«, »Skallagrimur« og »Garfcar«, der i 1867

vare afgaaede fra Havne paa Islands Ostkyst, de tvende

forstnævnte ladede med Produkter af Hvalfangst —
»Thomas Roys« desuden med nogle Heste — og

»Garfcar« ladet med Kabliau, hvoraf en Del var bleven

fisket af Beboerne omkring Seyfcisfjord og leveret om-

bord i levende eller frisk Tilstand — udtalte Ministeriet

i Skrivelse af 21. Decbr. 1868 med Hensyn til Sporgs-

maalet om det danske Fiskeriselskabs Stilling til for-

nævnte Handelslov i Almindelighed, at der ikke vil

kunne paalægges Fiskeriselskabets Fartojer, saalænge

disses Virksomhed strængt indskrænkes til at drive

Fiskeri, indfore de til dettes Drift fornodne Rekvisiter

og udfore det derved indvundne Udbytte, at udrede

den omhandlede Læsteafgift, og man anmodede Dem
derfor om at instruere vedkommende Sysselmænd i

Overensstemmelse hermed, hvorhos det med Hensyn til

de 3 ovenfor ommeldte specielle Tilfælde blev Hr. Amtm.

paalagt at indhente Erklæringer fra vedkommende Sys-

selmænd ang. de af tidtnævnte Selskabs Driftsbestyrer,

Kapitainlieutenant Hammer, anforte Omstændigheder,

der formentlig skulde bevirke Fritagelse for Selskabet

til ogsaa i disse Tilfælde at udrede nogen Læsteafgift.

Efter at man nu med Hr. Amtm.'s behgl. Skriv,

af 4. Septbr. f. A. har modtaget de begjærte Erklæ-

ringer, der i den feilagtige Forudsætning, at Ministe-

riets Skrivelse af 24. Decbr, 1868 ikke indeholder en

endelig Afgjorelse af det forommeldte almindelige

Sporgsmaal, tillige gaa ud paa at fremsætte de Ind-

vendinger, der formentlig kunne gjores gjældende mod

den af Ministeriet antagne Fortolkning af Loven af

15. April 1854 § 4, skulde man til behgl. Efterretning

XX. B. 30

:
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Marts.
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og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at ligesom

der ifolge den i nysnævnte Skrivelse udtalte Grund-

sætning ikke vil kunne affordres Skibene »Skallagrimur«

eller »Thomas Roys« nogen Læsteafgift for at have udfort

Produkter af Hvalfangst, eller »Gar&ar« for at have

udfort den af Selskabets Fartojer fiskede Kabliau, saa-

ledes vil Ministeriet af Hensvn til' de af Fiskerisel-

skabets Driftsbestyrer i hans Andragende af 14. Novbr.

1868, hvoraf Gjenpart tidligere er tilstillet Hr. Amtm.,

anforte Omstændigheder, hvis Rigtighed er bekræftet

af vedkommende Sysselmand, ikke fastholde Fordringen

paa, at der erlægges nogen Læsteafgift af de af »Thomas

Roys w udforte Heste, eller af den af »Gar&ar« i forrige

Aar udforte Kabliau, der var bleven fisket af de is-

landske Fiskere og, som anfort, i levende Tilstand solgt

til Fiskeriselskabet.

Marts. Kapitelstaxter for Islands Vestamt fra Medio

Maj 1870 til samme Tid 1871. Stykkisholm den

(26. Febr.) 3. Marts 1870.

For dette Amt er der udkomne 2 særskilte Kapitelstaxter,

nemlig én for Myra og Hnappadals, Snæfellsnes og Dala Sys-

seler, betegnet a, og én for den ovrige Del af Vestamtet,

nemlig: Isafjords, Bar&astrands og Stranda Sysseler samt Isa-

fjords Kjobstad, betegnet b. Angaaende de forskjellige Vare-

sorter, der her for Kortheds Skyld alene angives med Tal,

henvises til den ovenf. S. 14—17 trykte Kapitelstaxt for Myra

og Hnappadals med flere Sysseler for 1868 — 69.

a
1

b

rmt. hdr. al. rmt. hdr.
|

al.

r. s. r. s. s. r. s. r. s. s.

A 1 42 10 42 10 33 3
/< 46 28 46 28 37

- 2 5 84 35 24 287* 6 34 38 12 307
- 3 7 33 44 6 3574 8 28 49 72 39 3

/

- 4 5 '76 46 32 37 6 31 50 56 407
- 5 4 30 51 72 4172 4 67 56 36 45
- 6 5 32 42 64 3474 6 12 49 D 397
- 7 3 64 36 64 2974 4 18 41 84 337
- 8 17 76' 17 76 1474 19 87 19 87 16
- 9 13 71 18 31 14 3

/4 16 23 21 63 177

2

•2
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1870. i Kraft m. v. Khavn den 5. Marts 1870. —
Marts, pepart. Tid. 1870 S. 233—34; Algreen-Ussings Lovsaml. 1870

"""^"""S. 15-16; Tibindi um stjornarmålefni fslands III, S. 23.

Au gi y sin g um, hvenær opib brjef handa Islandi

11. desembermån. 1869 um abra skiptingu a lyfjavog-

inni skuli oblast gildi, og um ab hin nyja lyfjaskra

skuli leidd inn å Islandi.

Sarakvæmt opnu brjefi handa Islandi 11. desember-

mån. 1869 um abra skiptingu å lyfjavoginni 2. grein

hefir hans håtign konunginum l)6knazt eptir tillogum

domsmålastjornarinnar ab samj>ykkjast 2.
J).

m., ab tjeb

opib brjef skuli oblast gildi 1. januarman. 1871, og ab

lyfjaskra su, sem gefin var lit i Kaupmannahofn årib

1868 og sam^ykkt af konungi 13. jiilimån. s. å. og

heitir »Pharmacopoea danica, Regia - autoritate edita«,

skuli leidd inn å Islandi fra sama tima.

Fyrir £vi skal hib ftrakkneska grammkerfi fra ofan

greindum tima vib haft l)å er læknar og dyralæknar

segja fyrir um læknisdoma, og Jieir eru af hendi låtnir

i lyfjabubunum til lækninga, og må ekki nota neinar

abrar lyfjavogir en [)ær, sem heyra undir |>etta kerfi,

[)egar læknis-fyrirsagnir eru afgreiddar.

Fra sama tima eiga allar lyfjabubir å Islandi ab

hafa til alla \?& læknisdoma, sem tilgreindir eru i ofan

nefndri lyfjaskra, og skal utvega, geyma og tilbua

læknisdoma J)essa å J)ann hått, sem fyrir er mælt i

lyfjaskrånni, og eiga Joeir ab standast J)au prof, sem {mr

segir fyrir um.

J>etta birtist hjer meb ollum, sem hlut eiga ab

mali, til eptirbreytni. — I domsmålastjorninni 5. dag

marzmån. 1870.

Bekjendtgj or el se om, fra hvilket Tidspunkt

Plakat for Island af 11. Decbr. 1869 om en forandret
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Inddeling af Medicinalvægten skal træde i Kraft, samt

om Indforeisen af den nye Farmakopoe i Island.

I Henhold til Plakat for Island af 11. Decbr. 1869

om en forandret Inddeling af Medicinalvægten § 2 har

det paa Justitsministeriets derom nedlagte allerunderd.

Porestilling behaget H. M. Kongen under 2. d. M.

allern. at bifalde, at den nævnte Plakat skal træde i

Kraft den 1. Januar 1871, samt at den under Titel af

»Pharmacopoea Danica, Regia autoritate edita«, i Aaret

1868 i Kjobenhavn udgivne og under 13. Juli s. A.

allerh. approberede nye Farmakopoe fra samme Tid

indfores i Island.

Fra bemeldte Tidspunkt af indfores saaledes det

franske Gramsystem til Anvendelse ved Lægers og

Dyrlægers Ordinationer af Lægemidler og disses Ud-

levering fra Apothekerne til medicinsk Brug, og maa
ingen andre Medicinalvægte end saadanne, som hore

til dette System, benyttes ved Dispensation af Re-

scepter.

Fra samme Tid af skal ethvert Apothek i Island

være forsynet med alle i den fornævnte Farmakopoe

anforte Lægemidler, og skulle disse Lægemidler an-

skaffes, opbevares og tilberedes paa den i Farmako-

poen foreskrevne Maade og fyldestgjore de i samme

foreskrevne Prover.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende. — Justitsministeriet den 5. Marts

1870.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 5. Marts,

til Stiftamtmanden over Island, ang. Understottelse

til Oldsagssamlingen i Reykjavik. Khavn den

5. Marts 1870.— Isl. Kopib. 1870 Nr. 139. Tftindi tim

stjornarmålefni fslands III, S. 22.

1 en af Hr. Stiftamtm. i Deres Egenskab af kgl.

Kommissarius ved Althinget med behgl. Skrivelse af
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1870. 21. Septbr. f. A. til Justitsministeriet indgiven og af

^Marts bemeldte Ministerium hertil afgiven allerund. Petition

har Althinget anholdt om, at der forelobig, indtil Dan-

marks og Islands Finanser udskilles af Statskassen,

maa bevilges en aarlig Understøttelse af 300 Rd. til

at ophjælpe den islandske Oldsagssamling i Reykjavik

og til en Godtgjorelse for Samlingens Opsynsmænd,

eller in subsidium, at der af den ved Finansloven til

uforudsete Udgifter til Island bevilgede Sum aarlig maa
•

anvendes et lige Beløb i ommeldte Ojemed, samt at

det maa overdrages Stiftsøvrigheden i Island at be-

stemme, hvormeget af denne Understøttelse der skal

anvendes til Opsynsmændene som en Godtgjorelse for

deres Uleilighed.

Foranlediget heraf skulde man, næst at bemærke,

at man ikke ser sig i Stand til at bevirke bemeldte

Oldsagssamling tillagt en aarlig Understøttelse gjennem

Finansloven, til behgl. Efterretning og videre føjende

Foranstaltning tjenstl. melde, at Ministeriet har troet

efter Omstændighederne og uden Folge for Fremtiden

at kunne afse af den ved Finansloven for indevæ-

rende Aar § 20 VI C bevilgede Sum et Beløb af

500 Rd. som en Understøttelse en Gang for alle til

Bedste for den nævnte Oldsagssamling, hvilket Beløb

vil være at anvende i bemeldte Ojemed efter Ur. Stift-

amtm.'s nærmere Bestemmelse. Det tilføjes, at der

idag herfra er tilskrevet Landfogden det Fornødne med

Hensyn til Beløbets Udbetaling af Jordebogskassen paa

Deres nærmere Rekvisition.

12. Marts. Forordning for Island, angaaende Æresopreis-

ning m. v. Kjobenhavn den 12. Marts 1870. —
Isl. Forest. og Resol. Protok. 1870 Nr. 10. Depart. Tid. 1870

S. 305-07; Algreen-Ussings Lovsam]. 1870 S. 17-19; Tibindi

ura stjornarmalefni fslands III, S. 24—27. (jfr. Tit), fra al{). fsl.
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1869 i; S. 27, 34, 251-52, 260, 330 og II. S. 102, 170-71, 1870.

174-76, 198-99). 12. Marts.

Tilskipun fy rir Island um uppreist å æru o. fl.

Vjer Kristjåu hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

titaf {>egnlegri bænarskrå fra al[)ingi bjobnrn Vjer og

skipum fyrir å {>essa leib:

1. gr. Meb t)eim skilmålum, sem hjer å eptir segir,

uiå veita [>eim raanni, sem hefir meb domi verib dæmdur

sekur um eitthvert {)ab verk, sem sviviroilegt er ab al-

ménnings åliti, uppreist æru sinnar, er hanu er buinn

ab uttaka hegninguna, ebur hegningin hefir verib gefin

hoDum upp. på er mabur hefir fengib uppreist æru

sinnar, nemur hiin af lir Jdvi og tøangao til ao hann ao

nyju er dæmdur sekur um eitthvert {>ab verk, sem svi-

viroilegt er ab almennings åliti, allar Ipær afleibingar,

sem ab logum eru bundnar vib [)å skerbingu ærurjett-

inda hans, er leibir af dominum.

2. gr. Enginn getur fengib uppreist æru sinnar

fyr en libin eru 5 år fra Jjvi ab hegningin var littekin

eba gefin upp. Så, sem vill få uppreist æru sinnar,

verbur ab færa sonnur å, ab hegbun hans 5 sibustu årin

hafi verib olastanleg; skal [mb sannab meb vottorbi

åreibanlegra manna, sem hafa ått kost å ab taka vand-

lega eptir breytui hans.

3. gr. Bænarskjal um uppreist å æru skal åsamt

ålitsskjali yfirvalds |)ess og bæjar- eba sveitarstjornar,

sem i hlut å, ef ab beibandinn å heiraa å fslandi, sent

til håyfirvaldsins og [mban til domsmålastjornarinnar.

Meb bænarskjalinu eiga ab fylgja skilrlki f>au, sem um

er rætt i 2. grein, og somuleibis eptirrit af domi J)eim,

sem kvebinn hefir verib upp yfir beibandanum, og nå-

kværn skyrsla um verustabi haus fra J>vi ab hann var

dæmdur. Hafi honum verib gjort ab gjalda bætur fyrir

skaba Jmnn, er hlotizt hefir af broti hans, ber einnig,

eins og aubib er, ab skyra fra, hvort skababæturnar

hafi verib goldnar eba gefnar upp. Ef ab domsmåla-
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1870. råbherrann, er hann hefir leitab ålits domstols j)ess,

. Marts, sem kvebib hefir upp dominn yfir beibandanum, J)ykist
rvf5^*r<

geta mælt fram meb bænarskjalinu, skal målib borib

upp fyrir konungi til lirskurbar. Fåi bænin eigi åheyrslu,

må ekki endurn^ja hana fyr en ab 2 årum libnum, og

verbur J)å ab utvega skyrslur \)ær, sem ab framan eru

nefndar, fyrir J)ann tima, sem libinn er fra sibustu

syDjun bænarinnar.

4. gr. Hafi mabur fengib uppreist æru sinnar,

eptir ab hann er orbinn 25 ara ab aldri, og verbi eptir

J)ab dæmdur sekur um eitthvert f>ab verk, sem svivirbi-

legt er ab almennings åliti og framib er eptir veitingu

uppreistarinnar, må ekki veita honum ab nyju uppreist

æru hans.

5. gr. Hafi mabur verib åkærbur um eitthvert verk,

sem svlvirbilegt er ab almennings åliti, og ab eins verib

dæmdur sykn af frekari åkærum, må ab 5 årum libnum,

frå J)vi ab fullnabardåmurinn var upp kvebinn, veita

honum ugpreist æru hans meb })eim skilyrbum, sem ab

obru leyti eru sett 1 tilskipun J)essari um |)å, sem hafa

verib dæmdir sekir.

Eptirleibis må ekki dæma neinn mann syknan af

frekari åkærum.

6. gr. Eins og hegningardomar fyrir verk, framin

af Jjeim, sem yngri eru en 15 åra, ekki hafa i for meb

sjer neina skerbingu rjettinda J)eirra, sem komin eru

undir oflekkubu mannorbi, eins skal hib sama eiga sjer

stab um hegningardoma, sem kvebnir eru upp eba kvebnir

hafa verib upp yfir J>eini, sem eru å aldursskeibi frå

15 til 18 åra, svo framarlega sem hegningarnar, er

J)eir eru dæmdir i, fara ekki fram ur hybing meb reyr-

priki eba fangelsi vib venjulegt fangaviburværi. Fyrir

]3vi J)arf engrar uppreistar å æru ab })vi er slika doma

V ; snertir. 't&yø/.i
'

'

- -

Eptir J)e8su eiga allir hlutabeigendur sjer }>egn]ega

ab hegba. — Gefib å AmaMuholl 12. dagmarzmån. 1870.
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Forordning for Island om Æresopreisning m. m. 1870.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: I Anledning ^Marts.

af et af Althinget derom indgivet allerund. Andragende

byde og befale Vi som folger:

§1. Den, som ved Dom er funden skyldig i en i

den offentlige Mening vanærende Handling, kan der, efter

udstaaet Straf eller naar Straffen er eftergivet ved

Benaadning, under de i det Folgende angivne Betin-

gelser meddeles Æresopreisning. Denne ophæver for

Fremtiden, og indtil den Paagjældende paany findes

skyldig i nogen i den offentlige Mening vanærende

Handling, alle de Folger, som i Lovgivningen ere knyt-

tede til den af Dommen flydende Indskrænkning i hans

Æreret.

§ 2. Æresopreisning kan ikke erhverves for efter

Forlobet af 5 Aar, regnet fra den Tid, da Straffen er

udstaaet eller ved Benaadning eftergivet. Den, som

vil erhverve Æresopreisning, skal godtgjore i de sidste

5 Aar at have fort en ulastelig Vandel, hvilket bliver

at oplyse ved Attester fra paalidelige Mænd, der have

havt Leilighed til noje at iagttage den Paagjældendes

Færd.

§ 3. Ansogning om Æresopreisning indsendes med

Erklæring fra vedkommende Ovrighed og kommunale

Autoritet, forsaavidt Ansogeren har Ophold i Island,

gjennem Overøvrigheden til Justitsministeriet. Ansog-

ningen ledsages af de i §2 ommeldte Oplysninger

samt en Udskrift af den Ansogeren overgaaede Dom
og nojagtig Oplysning om de Steder, paa hvilke han

siden sin Domfældelse har opholdt sig. Er det paalagt

ham at udrede Erstatning for den ved hans Forbrydelse

bevirkede Skade, bor der saavidt muligt foreligge Op-

lysning, om Erstatningen er betalt eller eftergiven.

Finder Justitsministeren etter indhentet Erklæring fra

den Ret, ved hvilken den Paagjældende i sin Tid er

domt, at kunne anbefale Ansogningen, bliver Sagen at
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1870. forelægge Kongen til Afgjorelse. Afslaas Ansogniugen,

l^j^^T inaa den ikke fornyes for efter Forlobet af 2 Aar,

hvorefter da de ovennævnte Oplysninger maa tilveje-

bringes for det efter det seneste Afslag forlobne

Tidsrum.

§ 4. Naar Nogen, efter at have naaet 25

Aars Alderen, har erholdt Æresopreisning og der-

efter findes skyldig i en i den offentlige Mening van-

ærende Handling, der er begaaet efter Æresopreis-

ningens Meddelelse, kan saadan ikke paany tilstaas

ham.

§ 5. Naar Nogen har været tiltalt for en i den

offentlige Mening vanærende Handling og ikkun er

bleven frifunden for videre Tiltale, kan der, naar 5

Aar ere forlobne fra den endelige Doms Afsigelse,

meddeles ham Æresopreisning under de i denne For-

ordniug med Hensyn til Domfældte iovrigt fastsatte

Betingelser.

For Fremtiden maa ingen Dom lyde paa Frifindelse

for videre Tiltale.

§ 6. Ligesom Straffedomme for Handlinger, be-

gaaede af Personer under 15 Aar, ikke medfore nogen

Indskrænkning i de Rettigheder, der betinges af uplettet

Rygte, saaledes skal det Samuie ogsaa gjælde med

Hensyn til Straffedomme, der overgaa eller ere over-

gaaede Personer mellem 15 og 18 Aar, forsaavidt de

derved idomte Straffe ikke overstige Rottingslag eller

Fængsel paa sædvanlig Fangekost, saa at Æresopreis-

ning ikke er nodvendig med Hensyn til saadanne

Domme.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet paa Amalienborg den 12. Marts

1870

12. Marts. Plakat for Island, oni Erklæringers Meddeleise

til Ansogere og Klagere. Khavn den 12. Marts
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1870. — Isl. Foresfc. og Kesol. Protok. 1870 Nr. 9. Dep. 1870.

Tid. 1870 S. 305; Algreen-Ussings Lovsaml. 1870 S. 19-20; 12 « Marts.

Ti'oindi um stjornarmålefni Islands 111, S. 27—28. Qfr. Tib^^^
fra alf). Isl. 1869 I, S. 27, 28, 124-25, 131, 390 og II, S. 66,

334-35, 139, 227).

Opib brjef handa Islandi ura, ab [>eir, sem senda

inn bænarskrår og kæruskjol, geti fengib ålitsskjolin

um målib.

Vjer Kristjån hinn Niundi &c. Gjorum kunnugt:

Eptir ab Vjer hofum raebtekib ^egnlegt ålitsskjal Vors

tnia al|)ingis um frumvarp, sem fyrir [)ab hefir verib

lagt til opins brjefs handa Islandi um ab ^eir, sem

senda inn bænarskrår og kæruskjol, geti fengib ålits-

skjolin um målib, bjobum Vjer og skipum fyrir å t)essa

leib:

Så, sem sent hefir bænarskrå ti] embættisraanna

ebur til bæjar- eba sveitarstjora ebur kæruskjal um J)å,

og målefnib varbar sjålfan hann, skal, ef bæn hans eigi

før åheyrslu eba kæran eigi er til greina tekin, eiga

heimting å, er hann fer [>ess å leit, ab få eptirrit eiuu-

sinni af ålitsskjali [m eba ålitsskjolum })eim, sem ritub

hafa verib um målefnib, eba færi å ab eptirrita j^au.

|>etta å samt ekki vib um bænarskrår um embætti

eba syslanir eba um undan^ågur undan åkæru, uppgjof

eba linun å refsingu eptir domi eba urskurbi, nje heldur

um kæruskjol embættismanna eba syslunarmanna um

yfirbobara sina.

Eptir l)essu eiga allir hlutabeigendur sjer })egnlega

ab hegba. — Gefib å Amaliuholl 12. dag marzmånabar

1870. Mi^' .^ÉP' WirM

Plakat for Island om Erklæringers Meddelelse

til Ansogere og Klagere.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efterat Vi

have modtaget Vort tro Althings alleiund. Betænkning
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over et samme forelagt Udkast til Plakat for Island

om Erklæringers Meddelelse til Ansogere og Klagere,

byde og befale Vi, som folger:

Den, der i en ham vedkommende Sag har ind-

givet Ansogning til Embedsmænd eller kommunale Au-

toriteter eller Klage over disse, skal, naar Ansøgningen

ikke bevilges, eller Klagen ikke tages tilfolge, paa For-

langende være berettiget til engang at erholde Afskrift

af den eller de i Sagen afgivne Erklæringer eller Lei-

lighed til at tage Afskrift af samme.

Dette skal dog ikke finde Anvendelse med Hensyn

til Ansogninger om Embeder eller Bestillinger eller om

Fritagelse for Tiltale, Eftergivelse eller Formildelse af

tilkjendte Straffe, ligesom ej heller med Hensyn til

Embeds- eller Bestillingsmænds Klager over deres

Foresatte.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet paa Amalienborg den 12. Marts

1870.

Marts. Lov, indeholdende almindelige Bestemmelser

om Embeds- og Bestillingsmænds Lonningsforhold

m. v. Khavn den 26. Marts 1870.— Depart. Tid.

1870 S. 249-54; Algreen-Ussings Lovsaml. 1870 S. 23-28.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

gende Lov:

§ 1. De ved Lonningslove bevilgede Medhjælp-

summer kunne ikke benyttes til deraf at vederlægge

nogen i Henhold til den paagjældende eller nogen anden

saadan Lov fast ansat Embedsmand, medmindre det

udtrykkelig er bestemt i Lonningsloven eller de aarlige

Finanslove, dog at der af bemeldte Summer fremdeles

skal kunne udredes de Honorarer, som hidtil have været

tillagte enkelte Embedsmænd for særlig Tjenesteydelse,

saalænge de vedblive med denne.
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§ 2. Hvor ej anderledes er bestemt ved de sær- 1870.

lige Lonningslove, skal den Embeds- eller Bestillings- 26. Marts,

mand, hvem der herefter anvises Embedsbolig, selv

afholde de med Boligens indre aarlige Vedligeholdelse

forbundne Bekostninger, samt udrede de Skatter og

Afgifter, som efter Lovgivningen paahvile Brugeren af

en Bygning. Tillægges Nogen Embedsjord, skal han

udrede alle Skatter og Afgifter, som paahvile Jorden.

Ligeledes paahviler Udredelsen af den hele ved allerh.

Resolution af 9. Juli 1819 O, jfr. Lov af 19. Februar

1861 om en Omordning af de kommunale Skatter i

Staden Kjobenhavn, § 3, fastsatte Afgift af 2 pCt. af

Lonningen for de Embeds- og Bestillingsmænd, hvem

der i Kjobenhavn er tillagt Bolig i Statens Bygninger,

disse Embeds- og Bestillingsmænd selv.

For de Embeds- og Bestillingsmænd, hvem der

alt er tillagt Embedsbolig eller Embedsjord, har det

sit Forblivende ved de hidtil gjældende Regler.

Kongen forereskriver, hvad der skal iagttages for

at sikre Embedsboligers forsvarlige Vedligeholdelse og

Embedsjords tilborlige Behandling, samt giver de Regler,

der skulle gjælde ved saadanne Boligers saavelsom ved

-Embedsjords Aflevering fra Formanden eller hans Bo

til Eftermanden.

§ 3. De Embeds- og Bestillingsmænd, som an-

sættes med Lonninger, der ere fastsatte i Lonnings-

love, ere pligtige at underkaste sig de Forandringer i

deres Embedsforretningers Omfang og Beskaffenhed,

som senere maatte blive bestemte, uden at det er for-

nødent, at noget dertil sigtende Forbehold er optaget

i deres Bestallinger eller Beskikkelsesbreve.

§ 4. De Embeder, for hvilke Alderstillæg efter

Tjenesteaar ere bestemte, inddeles i Henseende til Be-

regningen af de nævnte Tillæg i fSlgende Klasser:

') Skal være Reskript af 9. Jnni 1819; jfr. Plak. af 21.0ktbr.

1844.
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1870. 1) Embeder, for hvilke Begyndelseslonningen er mindst

26. Marts. 2,400 Rd , men ikke over 3,200 Rd.;
*-*^>^*^

2) Embeder, for hvilke Begyndelseslonningen er mindst

1,400 Rd., men ikke over 1,800 Rd.;

3) Embeder, for hvilke Begyndelseslonningen er mindst

800 Rd., men ikke over 1000 Rd.;

og bliver der ved Udregningen af den Tjenestetid, hvor-

efter Alderstillæget for vedkommende Embedsmand

indenfor enhver af disse Klasser beregnes, at gaa ud

fra det Tidspunkt, paa hvilket han forst udnævntes til

et af de til den paagjældende Klasse henhorende Embeder.

§ 5. Forener Nogen flere Embeder eller Bestil-

linger, for hvilke særlig Lonning er fastsat ved Lon-

ningslove, skal han i deres sammenlagte Lonninger lide

et Afdrag saa stort som Halvdelen af alle disse Lon-

ninger, med Undtagelse af den hojeste, eller, forsaavidt

flere ere lige hoje, én af disse. Afdraget fordeles paa

de forskjellige Embeders eller Bestillingers Indtægter i

Forhold til disses Storrelse.

§ 6. Enhver Embeds- eller Bestillingsmand er

forpligtet til midlertidig at overtage den Tjeneste, som

er forbunden med en Stilling, der er over hans egen i

samme Bestyrelsesgren, uden at have Krav paa den

for en saadan Stilling normerede hojere Lonning, eller

paa anden Godtgjorelse end de Diæter og det Vederlag

for Reiseomkostninger, som blive at tilstaa ham, naar

han har maattet forlade det Sted, hvor han har fast

Ophold.

Gives der en Embeds- eller Bestillingsmand Kon-

stitution i andet Embede eller Bestilling, og viser det

sig, at denne Konstitution mindst varer i 6 Uger, da

kan der herfor tilstaas den Konstituerede et Vederlag,

som fastsætles forskjelligt, eftersom den Paagjældende

maa opgive at besorge de med hans forrige Stilling

forbundne Forretninger, eller han samtigig besorger den

med begge Stillinger forbundne Tjeneste. I forste Til-

fælde kan der tillægges ham indtil Halvdelen af den
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for den anden Stilling fastsatte Lonning, imod at han 1870.

afgiver indtil Halvdelen af den ham for hans Stilling 26. Marts,

tillagte Lonning. I det andet Tilfælde kan der ydes

ham et Honorar, som dog ikke maa være hdjere end

Halvdelen af den for det ledige Embede eller Bestilling

bestemte Lonning, og som nærmere fastsættes ved Fi-

nansloven, dersom Forholdet naar ind i et paafolgende

Finansaar.

Bliver en Mand, som ikke staar i Statstjenesten,

konstitueret i et Embede eller en Bestilling, da kan

vel den hele for Embedet eller Bestillingen fastsatte

Lonning, om nodvendigt, anvendes til at honorere ham,

men i Reglen bor dog kun det Halve af Lonningen

anvendes dertil. Nyder den Paagjældende Pension eller

Ventepenge, bor der ved Honorarets Fastsættelse tages

særligt Hensyn hertil.

§ 7. Ingen Embeds- eller Bestillingsmand kan

herefter, saalænge han -staar i Statens Tjeneste, er-

holde anden Titel eller Raug end den, som hans Em-
bede eller Bestilling medforer, eller som er knyttet til

en ham af Kongen tildelt Ordensdekoration eller Hof-

charge. Rangskat bortfalder for den med selve Em-
bedet eller Bestillingen forbundne Rang. Bestallings-

gebyrer bortfalde for Fremtiden.

Det bliver nærmere ved Anordning at bestemme,

hvorledes de Embeds- og Bestillingsmænd, som have

en af deres Embede eller Bestilling uafhængig Titel,

have at forholde sig for at opnaa Fritagelse for

samme 1
).

§ 8. Samtlige Embeds- og Bestillingsmænd, hvem

der af Statskassen er tillagt et aarligt Belob i Godt-

gjorelse for Kontorhold, ere pligtige til ved Udgangen

af hvert Finansaar at indgive til vedkommende Mini-

sterium specificerede Oplysninger om de Kontorudgifter,

som de i Aarets Lob have havt.

:

) jfr. Anordn, af 2. April 1870.

t
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1870. Love om Godtgjorelse for Kontorhold underkastes

Marts, en almindelig Revision hvert 5te Aar, og have de efter

en saadan Lovs Udgivelse ansatte Embedsmænd at

underkaste sig de Forandringer, som Revisionen maatte

medfore.

Bliver Behandlingen af det Lovforslag, som til

den Ende fremkommer, ikke sluttet i den Rigsdags-

samling, i hvilken det forste Gang indbringes, fore-

lægges det paany i enhver folgende Samling, indtil dets

Behandling er tilendebragt. Fremkaldes ikke derved

en ny Lov, underkastes Vederlagene en fornyet Revi-

sion inden Udlobet af ethvert folgende Femaar, saalænge

indtil der udkommer en anden Lov.

§ 9. Fra 1. April 1870 bortfalde alle Lonnings-

tillæg efter Sædomskrivning; ligeledes bortfalde Lon-

ningstillæg, som ere tilstaaede efter Reglerne i Lov af

11. Maj 1866 om midlertidig Forbedring af Lonningen

for Embedsmænd og Betjente i de under Rigsraadets

Omraade henhorende Administrationsgrene. Istedetfor

disse forskjellige Tillæg tilstaas der de Embeder og

Bestillinger, hvilke saadanne hidtil have været tillagte,

indtil Lonningsvilkaarene ved nye Lonningslove ere

blevne forandrede, folgende Lonningstillæg: af de forste

300 Rd. 24 pCt. f af de næste 300 Rd. 20 pCt., af de

næste 300 Rd. 16 pCt , af de næste 300 Rd. 12pCt„

saaledes at det aarlige Tillægsbelob afrundes til hele

Rigsdalere ved, at det Overskydende bortfalder. Fra

denne Regel undtages dog de Embeder og Bestillinger,

for hvilke Lonningstillæget beregnes efter Lov af 12.

Januar 1858 § 1 (om Lonninger for Universitetet m. m.),

idet disse kun erholde Halvdelen af ovennævnte Tillæg.

Deslige Tillæg skulle kun forsaavidt og paa samme

Maade komme i Betragtning ved Pensionsberegning,

som dette efter de hidtil gjældende Regler har været

Tilfældet med de Indtægter, hvorfor de ere Erstat-

ning.
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§ 10. Hvad der ifolge tidligere Lonningsbestemmelser 1870.

er tillagt Nogen mere i Indtægt (derunder indbefattet 26. Marts,

de Lonningstillæg, som ifolge den foregaaende Paragraf

træde istedetfor de hidtidige Sædtillæg og midlertidige

Lonningstillæg), end der ved en ny Lonningslov tillægges

det af ham beklædte Embede eller Bestilling, beholder han

som personligt Tillæg, dog at dette kun forsaavidt og paa

samme Maade skal komme i Betragtning ved Pensions-

beregning, som de Indtægter, hvorfor det er Erstatning,

efter de hidtil gjældende Regler ere komne i Betragtning.

Personlige Tillæg bortfalde ganske eller forholds-

vis ved Oprykning paa Alderstillæg eller hojere Lonuing

i Henhold til nye Lonningslove, ligesom de i tidligere

Lonningslove tagne Forbehold om Bortfaldet af per-

sonlige Tillæg forblive gjældende.

§ 11. For de Embeders Vedkommende, som ifolge

en Lonningslov ere bestemte til Inddragelse, træder en

saadan Lov forst i Kraft ved Embedsledighed. De i

saadanne Embeder nu Ansatte lonnes som hidtil, navnlig

ogsaa med de for dem hidtil bestemte Alderstillæg,

dog at de af dem, som hidtil have havt Sædtillæg eller

midlertidig Lonningsforbedring, istedetfor dette erholde

et Lonningstillæg i Overensstemmelse med Reglen i § 9.

Forsaavidt der under nogen i Lonningsiovene be-

vilget Medhjælpsum er indbefattet Belob i Anledning

af saadan tilsigtet Embedsinddragelse, vil et passende

Belbb af fornævnte Sum være at indeholde, indtil Ind-

dragelsen finder Sted, hvilket nærmere ordnes ved de

aarlige Finanslove.

Naar nye Lonningslove træde i Kraft, bortfalder,

forsaavidt ikke Andet enten i denne Lov eller i for-

nævnte Love udtrykkelig er bestemt, ethvert Krav paa

Lonning, der stottes paa de ældre for de paagjældende

Embeds- og Bestillingsmænds Vederlag af Statskassen

givne Love og lignende Bestemmelser.

§ 12 Opgjorelsen af de Lonninger, som tilkomme

de Embeds- og Bestillingsmænd, der lonnes efter Lon-

XX. B.
:

31 W
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1870. ningslove eller i Henhold til Finansloven, forelægges

^^^^Finansministeren, inden nogen Anvisning af disse kan

finde Sted. Ved den Afgjorelse, som herefter træffes

af Finansministeren, i fornodent Fald i Forbindelse med

den Minister, under hvem vedkommende Embeds- eller

Bestillingsmand henhorer, skal det have sit Forblivende

for de Embeds- eller Bestillingsmænd, der herefter an-

sættes eller forflyttes, uden at de kunne gjore Sporgs-

maalet til Gjenstand for Domstolenes Afgjorelse. Saa-

længe de nuværende Embeds- og Bestillingsmænd for-

blive i de Stillinger, de indtage, naar denne Lov træder

i Kraft, skal det staa dem frit for at bringe Sporgs-

maalet for Domstolene, naar dette ikke har været dem

forment ved en ældre Lov.

§ 13. Denne Lov, der træder i Kraft den 1. April

1870, finder ikke Anvendelse paa geistlige Embeds-

mænd ligesaalidt som paa de Embeds- og Bestillings-

mænd, hvis Lonningsforhold ere ordnede ved Lov af

25. Juli 1867 om Lonninger m. v. ved Hæren, Lov af

24. April 1868 om Godtgjorelser for Ijeneste ved Born-

holms Væbning, Lov af 15. Maj 1868 om Lonninger

m. v. ved Soværnet, Lov af 26. Maj 1868 om Ord-

ningen af Hærens Forpleiningskorps og Lov af s. D.

om Lonningsforholdene ved Officerskolen.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

28. Marts. Kapitelstaxter for Islands Nord- og Ostamt fra

Medio Maj 1870 til samme Tid 1871. — Akureyri

den 28. Marts 1870.

For Nord- og Ostamtet er der udkommet 3 særskilte Ka-

pitelstaxter, nemlig: 1. for Hunavatns og Skagafjords Sysseler, a;

2. for Ofjords og Thingo Sysseler, b, og 3. for Mula Sys-

selerne, c. Med Hensyn til de forskjellige Varesorter, der her

for Kortheds Skyld alene angives med Tal, henvises til den

ovenfor S. 57—59 trykte Kapitelstaxt for Hunavatns og Skaga-

fjords Sysseler for 1868—69.
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rikismynt. hundrab. alin.

a | b | c a | b | c a b c

A 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- 8
- 9
BIO
- 11
- 12
- 13
C 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
D 22
- 23
- 24
- 25
- 26
E27
- 28
- 29
- 30
F31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
G 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43

i)

r. s.

49 93
5 87J
6 88«

5 48
4 3
5 23
3 48
17 88
13 79

30
23
25
17 i

»

25
30
8

73
94
54
41

4 48
5 65
5 59
5 43t

4 67
148
159'
156
1441
5 611
4 73
3 72J-
2 55J
171*
4 62}

6

510
2

2 54
n

90
191i

r. s.

A,

B,

S:
E,

E,

MefcalverE)

:

46 85 i

G

6 81
5 51
3 93}
5 32
3 30i

21 18i-

17 25
32
24
24
18D

25
29
8i

82*
123
45

. 36}-

5 70
5 31
4 92
4 66
418
1 11}
152
142
129}
5 55
4 75
3 75}
2 59
192
4 84
• 6i

5 48
159
2 93

63}
. 85
1 93}

r. s.

38 58
6 9fc

6 60
5 40
3 94
516
3 58

21 33
17 55

33 i

, 23
28
17i

B

28}
46}
15
83
42
58
64

5 41J
5 89
5 74}
4 38
3 81
117
157
139
128
5 24}-

4 35*
3 58
2 53
163
4 52£
.» 7

5 47}-

» i)

3 68}
71}

1 5J
1 75

r.

34

s.

49 93
35 45
41 51
44 »

48 36
41 88
35 .

17 8S
18 41 i

37 48
28 72
31 24
21 84

» »

15 60
9 36

10 .

15 20
14 66
67 48
51 24
27 .

Afcalmefcalverb

6
33 66
32 69
28 18
22 48
24 28}
23 72
21 91i
22 54
28 54

22 51
20 60
20 90
27 87
15 -

37 60
80
30 11

»

•i

r. s.

46 85J
37

41
81
6

44 24
47 66
42 64
33 17
21 18i

23 1}
40 .

30
30
20

il

15 60
6

10 50
17 18
18 57
56 29
45 60
34 36
31 90
29 72

28
25

12

12
16 76}
23 12
21 54
19 58}
22 28
28 66
22 69
20 80
23 48
29 24
16 24
33 »

64 56
35 60
31 72

36 92
29 81
26 22i

31 12}
2312
22

r. s.

38 58
36 67
89 72
43 32
47 72
41 32
36 4
21 23
23 41J
41 84
28 72
35 .

2184
» i)

17 78
14 51
18 72
12 28
21 54
72 48
57 48
32 57
35 54
34 63
26 36
23 6
17 63
23 87
21

56
28 30

37 54
30
24 68
29 83
20 26
23 36
27 60

44

9
19 36
21
26 21
21 60
20 40
19 84
27 27
17 48
32 93

54
35 72

36 44i

31 84
31 40i

30 43
20 49
21 95
28 75}

8.

40

28}
33
35
38}
33}
28
I4i

14*
30
23
25
17i

»

12i

n
8

12
12
54
41

21}
27
27
26
22}-

18
19}-

19

17}
18
23
18
16.L

n
22

i

12

24^
64
24i

18

37}

29i

24
21

25
18i

18

22|

s.

37}
30 i

33

35}
38
34

26}
17
18}-

32
24
24
16

12}
7

8}
14
15
45
36}
27i

25J
24

221

13}
18i

17
15}-

18
23
18

16}
19
23i

13
26i

57}
28}

25}
17
38

30
24
20
24
16

18
22

s.

31

29*
32
34 l

38
33
29
17
18l

37;
23
28

14
lli
15
14
17
58
46
26
28a

27}.

21
18i

14
19

17

15}
17

21

17}

16}
16
22
14
26i

35<

28 l

20*
39

29
25i

25

29}

B
17-}-

23

28. Marts.

31*
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1870. Lov ang. en forelobig Bevilling for Finansaaret

zTmmCs. 1870—71. Kjobenhavn den 29. Marts 1870. —
Depart. Tid. 1870 S. 249. Algreen-Ussings Lovsamling 1870

S. 47.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

folgende Lov:

§ 1. Iudtil Behandlingen af det Rigsdagen fore-

lagte Forslag til Finanslov for Finansaaret fra 1. April

1870 til 31. Marts 1871 er tilendebragt, og senest

indtil 1. Maj d. A. bemyndiges Regjeringen til fore-

lobig at afholde de nodvendige lobende Udgifter, efter

de hidtil gjældende Regler, dog at de Hovedsummer og

særskilte Poster, som ere opforte i bemeldte Lovforslag,

ikke overskrides, samt til at opkræve de bestaaende

Skatter og Afgifter.

§ 2. Denne Lov træder i Kraft den 1. April

1870.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

2. Aprii. Anordning om, hvorledes Embeds- og Bestil-

lingsmænd, der have en af deres Embede eller

Bestilling uafhængig Titel, have at forholde sig

for at opnaa Fritagelse for samme. Khavn den

2. April 1870. — (Finansministeriet.). Depart. Tid. 1870

S. 265—66*; Algreen-Ussings Lovsaml. 1870 S. 49—50.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Efterat det

ved § 7 i den uuder 26. Marts d. A. af Os stadfæstede

Lov indeholdende almindelige Bestemmelser om Em-
beds- og Bestillingsmænds Lonningsforhold m. m. ev

fastsat, at det bliver nærmere ved Anordning at be-

stemme, hvorledes de Embeds- og Bestillingsmænd,

som have en af deres Embede eller Bestilling uafhængig

Titel, have at forholde sig for at opnaa Fritagelse for
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samme, ville Vi paa Vor Finansministers derom ned- 1870.

lagte allerund. Forestilling allern. have bestemt som ""T^T"*^
p.., ^« April,
folger

:

§ 1. Naar en Embedsmand eller Bestillingsmand,

hvem der allern. er forundt en af hans Embede eller

Bestilling uafhængig Titel eller Rang, der ikke er knyttet

til en Ordensdekoration eller Hofcharge, maatte onske

sig fritaget for bemeldte Titel eller Rang, vil han til

det af Vore Ministerier, under hvilket hans Embede

eller Bestilling horer, have at indgive en skriftlig Er-

klæring om, at han nedlægger den ham forundte Titel

eller Rang, hvormed tillige bliver at indsende den ham

meddelte Rangbestalling, forsaavidt den maatte være i

hans Besiddelse.

§ 2. Det paagjældende Ministerium, til hvilket

Erklæringen er indkommen, har at meddele Vor Fi-

nansminister Underretning om Rangfrasigelsen samt

under hvilken Dato den er indgaaet, hvorefter Vor Fi-

nansminister vil have maanedlig at afgive allerunderd.

Beretning til Os om de Rangfrasigelser, der i den for-

lobne Maaned maatte have fundet Sted.

§ 3. Fra den Dag, den fornævnte Erklæring er

modtaget i vedkommende Ministerium, ophorer Ad-
gangen til Erhvervelsen af de Fordele, der ere for-

bundne med den nedlagte Titel eller Rang.

Fra den 1ste i den Maaned, der folger efter Ind-

beretning til Os om den Paagjældendes Nedlæggelse af

den ham forundte Titel eller Rang, ophorer dernæst

Forpligtelsen til at erlægge den dertil knyttede Rang-
skat,

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Bekjendtgj oreise ang. Pengeomsætningen mellem 4
-
Aprii.

Danmark og Færoerne og Danmark og Island og

omvendt. Kjobenhavn den 4. April 1870. —
Depart. Tid. 1870 S. 269; Algreen-Ussings Lovsaml. 1870 S.
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1870. 50-51; Ti'bindi um stjornarmålefni fslands III, S. 30-31 (i

"^^^ islaudsk Oversættelse).
April.

Ligesom der alt finder Adgang Sted til, mod Ind-

betaling i Jordebogskasserne paa Færoerne og Island,

at erholde Summer udbetalte ved Finanshovedkassen i

Kjobenhavn, saaledes har Finansministeriet efter Over-

enskomst med Justitsministeriet bestemt, at Summer

over 50 Rd. indtil 5000 Rd. kunne, ved at indbetales

i Finanshovedkassen, erholdes anviste ved Jordebogs-

kasserne henholdsvis paa Færoerne og paa Island, mod

at vedkommende Deponent erlægger en Kjendelse af

1 pCt. af den indbetalte Sums Storrelse, og under

Forudsætning af at Jordebogskassernes Beholdninger

udover Statstjenestens Krav dertil tilstrækker.

De, som herefter onske Penge udbetalte ved de

nævnte Jordebogskasser; ville have til Finanshoved-

kassen at indbetale den tilsvarende Sum, ledsaget af

en kort, skriftlig Angivelse af til hvem og ved hvilken

Jordebogskasse Belobet onskes udbetalt, hvorefter de

fornodne Ordrer ville af Finansministeriet direkte blive

Jordebogskasserne tilstillede.

Hvilket herved bekjendtgjores til Efterretning for

alle Vedkommende.

AP*ih Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Yestamt, ang. Thingore Kirkes Ret

til Andel i nogle paa Jorden Eyri's Forstrand op-

bragte Hvaler. Khavn den 22. April 1870. —
Isl. Kopib. 1870 Nr. 211. Tftindi um stjornarmålefni fslands

III|§i iiiiT s. siv i . -M^

Ved at fremsende et Andragende, hvori Admini-

strator for Stranda Syssels Ombudsjorder, Sysselmand

S. Sverrisson, har forespurgt, hvorledes han har at for-

holde sig i Anledning af, at Ejeren af Thingore Kloster-

kirke, A. Einarsson, har gjort Fordring paa */* af 5
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Hvaler, der i Sommeren 1866 bleve dræbte i Nærheden 1870.

af og forte op paa den til bemeldte Ombudsgods hen-"^^*
horende Jord Eyri's Forstrand, stottende sin Ret i saa

Henseende dels paa den nævnte Kirkes Maldager, dels

paa et med en af Kirkens tidligere Ejer, Administrator

B. Olsen, indgaaet Forlig, der er approberet ved det

forhenv. Rentekammers Skriv, til Nord- og Ostamtet

29. Aug. 1835 1
) — har Hr. Amtm., næst at andrage,

at De i Betragtning af Sagens Tvivlsomhed har givet

Sysselmand S. Sverrisson Ordre til forelobig ikke at

udbetale til Proprietær A. Einarsson nogen Andel af

Provenuet af de omhandlede Hvaler, der andrager 1267

Rd. 3 Sk., men at fore Belobet til Indtægt i næste

Regnskab med Bemærkning om, at der er fremkommet

Fordring paa Vi af samme, i behgl. Skriv, af 12. April

1867 udbedt Dem Ministeriets Resolution i ommeldte

Henseende.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med

Amtmanden over Islands Nord- og Ostamt, samt ind-

hentet Betænkning over Sagen fra den kst. Kammers-

advokat, skulde man til behgl. Efterretning og videre

Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at Justitsministeriet

ikke i hvad der foreligger finder tilstrækkelig Grund

til at tage den af A. Einarsson fremforte Paastand

tilfolge, hvorimod det selvfolgeiig maa staa ham frit

for, at soge sin formentlige Ret mod Statskassen gjort

gjældende ved Domstolene.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 26. Aprii.

over Island, vedrorende Pengeomsætningen mellem

Danmark og Island. Khavn den 26. April 1870.

Isl. Kopib. 1870 Nr. 234. Ti&indi ura stjérnarmålefni fslands

III, S. 32 -33.

J
) se Lovsaml. for Island X. S. 649.
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1870. Efter at det var blevet paalagt 2de dertil hen-

26. April holdsvis af Justitsm. og Finansm. delegerede Embeds-

mænd at udarbeide et Forslag vedrorende Pengeom-

sætningen mellem Danmark og Island, og Sagen der-

næst var bleven gjort til Gjenstand for Brevvexling

mellem de nævnte Ministerier, har Finansministeriet

under 29. f. M. bifaldet,

at Postanvisninger, til Belob af indtil 50 Rd.,

fremtidig kunne udvexles mellem det kongerigske.Post-

væsen paa den ene og Postexpeditionen i Reykjavik

og Seyoisfjord paa den anden Side mod folgende

for Belob af indtil 25 Rd 12 Sk.

— - over 25 - indtil 50 Rd. 24 -

at Summer over 50 Rd. indtil 5000 Rd. kunne

ved at indbetales i Finanshovedkassea erholdes anviste

til Udbetaling ved Islands Jordebogskasse imod en

Kjendelse af 1 pCt. af den indbetalte Sums Storrelse,

og under Forudsætning af, at Jordebogskassens Be-

holdning udover den kgl. Tjenestes Krav dertil til-

strækker, samt

at i de for Indbetaliug af Summer i Jordebogs-

kassen mod Udbetaling ved Finanshovedkassen gjæl-

dende Regler foretages den Omordning, at Landfogdens

Kvitteringer for de deponerede Summer fremtidig ud-

færdiges i 1 istedetfor som nu i 2 Expl., og under be-

meldte Embedsmands Tjenestesegl sendes direkte til

Finansministeriet, der da udfærdiger Ordre til Finans-

hovedkassen, ligesom Advis fra Stiftamtet som Betin-

gelse for de paagjældende Belobs Udbetaling af Finans-

hovedkassen vil bortfalde.

Ved at meddele Foranstaaeude til behgl. Efter-

retning, skulde man lige tjenstl. tilfoje, at Landfogden

i Island, hvem man ved Skriv, af D. D. har sat i

Kundskab herom, tillige er instrueret om ved Mod-

tagelsen af de ovennævnte Anvisninger paa Jordebogs-

kassen i fornodent Fald efter forudgaaet Konference
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med Stiftamtet at tage Bestemmelse om, hvorvidt der, 1870.

efter at disse ere honorerede, med stadigt Hensyn til
~26"~ApriT

forventede Indbetalinger vil haves tilstrækkelige Midler

i Behold til at fyldestgjore de Udbetalinger i den kgl.

Tjenestes Interesse, hvorom der i den nærmeste Fremtid

maatte blive Sporgsmaal, samt om for det Tilfælde, at

han maatte se sig nodsaget til at nægte Udbetalingen

af et af Finanshovedkassen anvist Belob, da uopholdelig

at gjore Indberetning derom til Finansministeriet.

I Forbindelse hermed skulde man tjenstl. anmode

Hr. Stiftamtm. om, naar Postexpeditoren i Reykjavik

maatte henvende sig til Dem og godtgjore, at han ikke

raader over de til Udbetaling af de indkomne Post-

anvisninger fornodne Summer, behgl. at ville beordre

Landfogden til at udbetale ham det i saa Henseende

nodvendige Belob af Jordebogskassen som en Udgift

for Finanshovedkassen, hvorefter bemeldte Embedsmand

vil have at gjore Indberetning herom til Finansmini-

steriet med torste afgaaende Postskib, ligesom Post-

expeditoren vil have at gjore en tilsvarende Indberet-

ning til Generaldirektoratet for Postvæsenets Regn-

skabsvæsen.

Idet man vedlægger et Antal Exemplarer af en af

Finansministeriet udstedt Bekjendtgjorelse ang. Penge-

omsætningen mellem Danmark og Færoerne og Danmark
og Island og omvendt 1

), skulde man sluttelig anmode

Hr. Stiftamtm. om at bringe samme til almindelig

Kundskab paa hensigtsmæssigste Maade.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 30. April,

og Biskoppen over Island, ang. Erlæggelsen af de

saakaldte Hospitalslodder. Khavn den 30. April

') se foran S. 485~86.
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1870. 1870. — Isl. Kopib. 1870 Nr. 253. Tibindi um stjornar-

^ApnL malefni fslands III, S. 33-34.

Ved hertil i dansk Oversættelse at indsende et

Andragende, hvori Gufcmundur ])6rE>arson og 5 andre

Beboere i Reykjavik begjære indstillet til Ministeriets

Resolution et af dem i Forening med 50 andre Ind-

vaanere af bemeldte Kjobstad til Hr. Stiftamtra. og

D. Hojærv, tidligere indgivet og af Dem i afslaaende

Retning besvaret Andragende om, at det maa tillades

dem at erlægge de saakaldte Hospitalslodder paa samme

Maade som tidligere efter Frdg. 27. Maj 1746 istedet-

for i Overensstemmelse med Fr. 10. August 1868,

hvilket sidste Lovbud efter Andragernes Mening paa-

lægger Dem en utaalelig Byrde, og derhos i enkelte

Retninger er umuligt at opfylde, — have DHrr. i behgl.

Skriv, af 16. f. M., næst at udvikle de Ulemper, der

ere forbundne med en strikte Overholdelse af det nævnte

Lovbud, henstillet, om der ikke for indeværende Aar

maatte kunne tilstaas Fiskerne saavel i Reykjavik som

i Gullbringu, Kj6sar og Borgarfjords Sysseler, der i

den omhandlede Henseende ere ligestillede med hine,

en Lempelse i Erlæggelsen af den antydede Afgift efter

Fr. 10. August 1868, saaledes at der indrommes en-

hver Skatteyder i de nævnte Distrikter, som rigtig an-

giver Storreisen saavel af sin egen Fangst af Torsk som

åf deres, for hvem han er ansvarlig, i Tidsrummet fra

12. Maj 1869 til s. D. iaar, men erklærer, at han ikke

er i Stand til nojagtig at angive Antallet af de ovrige

Sorter af de i dette Tidsrum fangede Fisk, den Be-

gunstigelse, at Afgiften af disse sidstnævnte beregnes

til x/4 af den Afgift, han vil være pligtig at udrede af

de fangede Fisk, samt at der i det Tilfælde, at han

troster sig til at opgive Antallet ogsaa af de fangede

mindre værdifulde Fisk, eftergives ham 3
/4 af den Af-

gift, han efter Fr. 10. August 1868 vilde have at ud-

rede af denne Del af Fangsten, hvorimod den, der
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vægrer sig ved eller erklærer sig ude af Stand til at 1870.

gjore nojagtig Angivelse af Antallet af de af ham og^rø""Â
hans Baades Mandskab fangede Torsk, ikke bor nyde

godt af den ommeldte Begunstigelse, men straffes efter

Frdg.'s § 4, saaledes at det i sammes sidste Passus

ommeldte 5-dobbelte Belob af den besvegne Afgift be-

regnes af den hele Afgift, der efter Forordningen vilde

have været at udrede af hans Fangst.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

da den ommeldte Frdg. af 10. Aug. 1868 ikke inde-

holder nogensomhelst Bemyndigelse for Regjeringen til

at dispensere fra de i samme optagne Bestemmelser,

vil det omhandlede Andragende ikke kunne tages til—

Lov ang. en forlænget forelfibig Bevilling for 30. Aprii.

Finansaaret 1870-71. Khavn den 30. April 1870.
Bepart. Tid. for 1870 S. 313; Algreen-Ussings Lovsaml. for

1870 S. 58.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

gende Lov:

Den Regjeringen ved Lov 29. Marts d. A. givne

Bemyndigelse til, indtil Behandlingen af det Rigsdagen

forelagte Forslag til Finanslov for Finansaaret fra L
April 1870 til 31. Marts 1871 er tilendebragt, og senest

indtil 1. Maj d. A. forelobig at afholde de nodvendige

lobende Udgifter efter de hidtil gjældende Regler,

dog [at de Hovedsummer og særskilte Poster, [som

ere opforte i bemeldte Lovforslag, ikke overskrides,

samt til at opkræve de bestaaende Skatter og Afgifter,

forlænges til at gjælde til Udgangen af næstkommende

Maj Maaned.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
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Aabent Brev 0111, at Konvention af 24. Oktbr.

1867 om Afstaaelsen af Oerne St. Thomas og St.

Jan er bortfalden. Khavn den 7. Maj 1870. —
Departem. Tid. 1870 S. 451; Algreen-Ussings Lovsam]. 1870

S. 408-10 i Tillæget. (Jfr. Konv. 24. Oktbr. 1867 og Tillægs-

artikler af 15. Oktbr. 1868 og 14. Oktbr. 1869.).

28. Mai. Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret fra

1. April 1869 til 31. Marts 1870. Khavn den

28. Maj 1870. — Dep. Tid. f. 1870 S. 421 ff.j Algreen-

Ussings Lovsaml. for 1870 S. 71 ff. — Uddrag.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

gende Lov:

§ 12. Som Tillæg til de i Finansloven [(af 26.

Febr. 1869) § 20 for Justitsministeriet opforte Udgifter

bevilges — — — — — — — — — — —

7. ad Vf. A. 3. Andre Udgifter . . 1672 Rd. 72 Sk.

8. ad VI. B. 3. Andre Udgifter til

Geistligheden 10 — » —

§ 17. Til andre og overordentlige Statsudgifter

bevilges: — — — — — —

Finansministeriet vedkommende:

18. ad 21. Til Omaptering af et til Postfarten mellem

Kjobenbavn, Færoerne og Island egnet, Marinen

tilhorende Skib 1000 Rd.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

18S0.

7. Maj.
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Finanslov for Finansaaret fra 1. April 1870 1870

til 31. Marts 1871. Khavn den 28. Maj 1870.— 2S^±
Depart. Tid. 1870 S. 594-623, 641—72 og 718-33; Algreen-

Ussings Lovsaml. 1870 S. 79 ff. - Uddrag.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet

tolgende Lov:

Kap. I. (Indtægt): —
§8

Hoved-
summer.
Ed.

Special-

A. Island.
summer.
Bd. /5

1. Almindelige Indtægter:

a. Afgifter af Arv og overdragne

1580

b. Gebyrer for Bevillinger og Be-

550

c. 530

' \t. Særegne Indtægter:

a. Sysselernes Forpagtningsafgifter 2620
b. 32 6

c. Adminstr. Mandtalsbogsintrader 930

d. 3750
e. 356
f. Afgifter af den island-

2660

ske Handel .... 11900 Rd.

— af Postdampskibet 700 —
12600

g. Indtægter af det kgl.

Jordegods 16650Rd.

Heri fragaar:

Adrninistrationssalærer, Sa-

lærer til Præster, Refu-

sion af Althingsomkost-

ninger m. m 4570 —
_ 12080

At overfore . . . 32368 6 2660
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1870. Special- Hoved-
summer, summer.

28. Maj. Kd. fi- Rd.

Overfort . . . 32368 6 2660
h. Forpagtningsafgift 103
i. Afgift af Jorden Belgsholt m. m. 74
k. Tilfældige Indtægter 1050

33595 6
3. Afdrag paa Kjobesummer for

solgt Jordegods og Ejendomme, samt
Renter af de i de solgte Ejendomme
endnu indestaaende Salgskapitaler

:

a. Renter 175
b. Afdrag 165

340
4. Tilbagebetaling af Laan og

foreskudte Summer:
a. Refusion af Althingsomkostninger 5500
b. Andre Tilbagebetalinger 2692 15

8192 15

lait 44787 21

Special- Hoved-
summer, summer.
Rd. ji Rd. &

Kap. II. (Udgift):

§20
VI. Island

:

a. Udgifter, Justitsministeriet

vedkommende

:

1. Lonninger . 23790.
Tillæg efter

Sædomskriv-
ning .... 3833. 64

27623. 64

2. Kontorhold m. v. ... 3250.

3. Andre Udgifter 3779. 32
34653 »

b Udgifter, Ministeriet for Kirke-

og Undervisningsvæsenet vedk.

:

1. Lønninger . 13133. 32
Tillæg efter

Sædomskr. . 2566. 64
15700.

At. overfore . . 15700. 34653 •
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Overfort . . . 15700.

2. a. Til Inspektion 300Rd.

b. Til Assistance 800—
Tillæg efter Sæd-

omskrivning . . . 160 —
1260.

3. Andre Udgifter til Geist-

ligheden 1918 72

4. Andre Udgifter til det

lærde Skolevæsen . . . 8334

Special-
summer.
Rd. £

34653 *

Hoved-
summer.
Rd. fi

27212 72

c. Uforudsete og tilfældige Udg. . 4000
65865 72

VIII. Erstatning for udlagt Læ-
steafgift af det isl. Postdampskib . 2100

§ 28. De ved tidligere Finanslove tagne Bestem-

melser om Besparelser ved indtrædende Vakancer og

lignende Forhold skulle, forsaavidt de ikke alt ere

fyldestgjorte, ogsaa være gjældende for Finansaaret

1870-71.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

1870.

28. Maj

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 28. Maj.

over Island, ang. de islandske Lægers Pligt til

at kjobe den Medicin, som de dispensere, paa

Apothekerne. KjObenhavn den 28. Maj 1870. —
Isl. Kopib. 1870 Nr. 326. Ttøindi ura stjornarmålefni fslands

ni, s. 36. . : \

I Anledning af det i Stiftamtets behgl. Skrivelse

af 19, Januar d. A% omhandlede Andragende fra Di*

striktslægen paa Vestmannoerne, f>.
Jonsson, om Til-

ladelse til at indkjobe de Lægemidler, som han dis-
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1870. penserer, i Kjobenhavn istedetfor, som han er forpligtet

^p^T" til, paa Apotheket i Reykjavik, skulde man til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde,

at det Ansøgte ikke kan bevilges.

si. Maj. Justitsminiseriets Skrivelse til Generaldirek-

toratet for Skattevæsenet, ang. en Betingelse for

at lade sit Skib fore dansk Flag m. v. Khavn

den 31. Maj 1870. — Isl. Kopib. 1870 Nr. 366. Tlo-

indi um stjornarmålefni Islands III, S. 39—40.

Ved at fremsende det med Bilag hoslagt tilbage-

følgende Andragende, hvori Kjobmand C. F. Siemsen

af Reykjavik ansøger om Tilladelse til at forandre

Navnet paa en af ham kjobt, tidligere paa Fano hjemme-

hørende Skonnert » Catrine *, drægtig ifolge Nationali-

tets- og Registreringscertifikat af 12 Juli f. A. 92u/oo

Registertons, til »Reykjavik«, har Generaldirektoratet

for Skattevæsenet, næst at bemærke, at der ikke fra

sammes Side kan være Noget at erindre mod den an-

sogte Navneforandring, tilmed da Skibet i alt Fald fore-

løbig ikke vil falde under Registreringslovens Omraade,

idet dennes Regler forst med næstkommende 1. August

træde i Kraft for Islands Vedkommende, — i behgl.

Skriv, af 19. Febr. d. A. ytret, at der, efter hvad der

er udtalt af Hoved-Skibs-Maalings- og Registrerings-

Kontoret i en af samme over Andragendet afgiven Er-

klæring, turde kunne reises Tvivl om, hvorvidt An-

drageren er berettiget til at sætte de ham tilhørende

Skibe under dansk Flag, idet han vel har et Handels-

etablissement i Reykjavik, men iovrigt skal være bo-

siddende i Hamborg, hvorfor velbemeldte Direktorat

har henstillet til Justitsministeriets Afgjorelse, hvorvidt

Andrageren kan betragtes som ligestillet med dem, som

virkelig have Bopæl i Island.
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Idet man ikke undlader at tilstille Generaldirek-

toratet en fra Stiftamtm. over Island i den ommeldte

Anledning indhentet Erklæring, hvoraf fremgaar, at

Andrageren vel maa antages at have dansk Indfodsret,

men at han har sin Bopæl og sit Handelskontor i

Hamborg, skal man udtale den Formening, at Sporgs-

naaalet om Andragerens Ret til at eje et Skib under

dansk Flag efter de af bemeldte Embedsmand med-
delte Oplysninger turde være at besvare benægtende.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 3i. Maj.

over Island, ang, skibbrudne Sofolks Hjemsendelse.

Khavn den 31. Maj 1870. - isLKopib. 1870 Nr.353.

1'ioindi um stjomarmalefni fslands III, S. 37—38.

I et med Hr. Stiftamtm.'s behgl. Skrivelse af 7.

Febr. d. A. hertil indsendt Andragende har Byfogden
1 Reykjavik — næst at henlede Opmærksomheden paa

iorskjellige Ulemper ved den i Island brugelige Frem-

gangsmaade med Hensyn til skibbrudne Sofolks Hjem-
sendelse, der hyppig foregaar paa den Maade, at de

Skibbrudne transporteres til Reykjavik og afleveres til

Politimesteren sammesteds, uden at de til deres Under-
hold og videre Befordring fornodne Midler medlolge —
indstillet, at der maa træffes Foranstaltning til dels
at det paalægges Vedkommende at lade Nettoprove-

nuet af Strandingsauktionen medfolge ved Mandskabets

Transport til Reykjavik, for at de ovrige Hjemsendelses-

udgifter kunne udredes deraf, i Overensstemmelse med
Fr(*g. 28. Decbr. 1836 § 12, dels at det, naar det

indstrandede Skibs Rheder har fast Handelsetablisse-

naent i samme Jurisdiktion eller i Nærheden af Stran-

dingsstedet, maa paalægges ham eller hans Repræsen-

tant i Island at besorge Mandskabets Hjemsendelse.

Idet Hr. Stiftamtm. udforlig har udtalt Dem om

Vanskeligheden ved at tilvejebring en tilfredsstillendi'

XX. B. 32

31. Maj.
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1870. Ordning af det heromhandlede Forhold, har De med
31. Maj. Hensyn til de af fornævnte Embedsmand i saa Hen-

seende fremsatte Forslag bemærket, at medens det

forste af disse ikke vil kunne gjennemfores, eftersom

Mandskabets Hjemsendelse i Reglen vil blive foran-

staltet forinden Strandingsauktionen afholdes, endsige

at Auktionsbelobet, med hvis Betaling der i Alminde-

lighed maa gives en ikke ganske kort Henstand, er

indkommet, og det ikke vil kunne paalægges vedkom-

mende Auktionsforvalter at staa i Forskud med dette,

vilde det være onskeligt, om det overensstemmende med

det sidstnævnte Forslag blev indskjærpet samtlige Sys-

selmænd i Island, at de med Hensyn til skibbrudne

Mandskabers Hjemsendelse fra Landet have at drage

Omsorg for, at disse, forsaavidt de ikke ere i Stand

til selv at bekoste deres Hjemreise, afleveres til den

Repræsentant, som Skibets Rheder eller eventuelt Be-

fragter maatte have i Island, saaledes at denne sorger

for dets Hjemsendelse uden det Offentliges Mellem-

•
. # kOinSt. ;

•
. « V

Foranlediget heraf skulde man, næst at bemærke,

at det ikke vil kunne paalægges Befragteren af et Skib

eller dennes Repræsentant i Tilfælde af Skibets Stran-

ding at sorge for Mandskabets Hjemsendelse, der er

ham som saadan uvedkommende, tjensti. anmode Hr.

Stiftamtm. om behgl. at ville instruere Sysselmændene

i det Dem betroede Amt om, at det, naar der bliver

Sporgsmaal om Hjemsendelse af et forlist Skibs Be-

sætning, og Skibets Rheder opholder sig i Island eller

har et Handelsetablissement sammesteds, paahviler

Rhederen eller hans Handelsfaktor at drage Omsorg

for det skibbrudne Mandskabs Forpleining og Hjem-

sendelse uden det Offentliges Mellemkomst, samt at

vedkommende Sysselmand ellers, forsaavidt han maatte

sidde inde med Provenuet af det Strandede, bor lade

de fornodne Pengemidler folge med Mandskabet, naar
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han sender det til Politimesteren i en anden Jurisdik-

tion til videre Befordring.

Det tilfqjes, at der herfra er meddelt de ovrige

Amtmænd i Island det Fornodne i den ommeldte Hen-

seende.

1870.

31. Maj

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 31. Maj

over Island, ang. den Skytteforeningen i Reykjavik

ved Ministeriets Skrivelse af 11. Febrnar 1869

tilstaaede Understottelse. Khavn den 31. Maj

1870. — Isl. Kopib. 1870 Nr. 357. Tffiradi um stjornar-

målefni fslands III, S. 38-39.

Ved at tilbagesende et Andragende, hvori Besty-

relsen for den i Reykjavik oprettede Skytteforening

anholder om, at Ministeriet vilde frafalde den til den

Foreningen ved Minist.'s Resol. af 11. Febr. f. A. til

Anskaffelse af Minierifler tilstaaede Understottelse af

100 Rd. knyttede Betingelse, at Foreningen, saafremt

der i Fremtiden maatte blive givet Reykjavik Skoles

Disciple Adgang til at ove sig i Brugen af Rifler, uden

Vederlag overlader saavel de anskaffede Rifler som

den af Foreningen opforte Skydebane og Skydelokale

til Afbenyttelse ved slige Ovelser, — har Hr. Stift-

amtm. i behgl. Skriv, af 22. Februar d. A. henstillet

Sagen til Ministeriets Afgjorelse, idet De har ytret, at

den omhandlede Forenings Medlemmer formentlig have

misforstaaet den nævnte Betingelse, som om denne

skulde give Skolens Disciple Ret til at ove sig med

de omspurgte Rifler paa Foreningens Skydeskole, naar

de selv vilde, medens det har været Deres Tanke, da

De i sin Tid foreslog den omhandlede Betingelse, at

en saadan Afbenyttelse ikkun skulde finde Sted under

selve deu eventuelle Undervisning i Skyden.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

32*
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1870. da Ministeriet med Hensyn til Opfattelsen af den om-

3^^^" handlede Betingelse er gaaet ud fra sarame Forudsæt-

ning, som Hr. Stiftatntm., vil det have sit Forblivende

ved den ovennævnte af Ministeriet afgivne Resolution,

om hvis Betydning man maa have det overladt til Dem
at underrette Andragerne.

i. Juni. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island
;
ang. Skibs-Registrerings- og Maalings-

Forretningerne for Islands Vedkommende. Khavn

den 1. Juni 1870. — Isl. Kopib. 1870 Nr. 372. Tioindi

ura stjornarmålefni fslands III, S. 41—46.

Fra Generaldirektoratet for Skattevæsenet, derved

allerh. Resol. af 31. f. M. har faaet overdraget Le-

delsen af Skibs -Registrerings- og Maalings - Forret-

ningerne for Islands Vedkommende, vil der med Post-

dampskibet paa dets nu forestaaende 3die Reise blive

tilstillet Hr. Stiftamtm. til egen Efterretning og videre

Foranstaltning Instruktioner samt det iovrigt Fornodne

til Udforeisen af de ved de 2 Frdgr. for Island om Skibes

Maaling og om Skibes Registrering af 25. Juni f. A.

givne Bestemmelter.

I denne Anledning skulde man efter bemeldte Di-

rektorats Begjæring tjenstJ. anmode Hr. Stiftamtm. om
— foruden at ville varetage det Fornodne med Hensyn

til Forelsen af Hovedregistret for Island, i hvilken

Henseende henvises til Registrerings - Instruxerne A
Nr. 4 — behgl. at ville virke for og vaage over de

paagjældende Bestemmelsers Gjemiemforelse, idet særlig

fremhæves, at Overholdelsen af Bestemmelserne i Re-

gistrerings-Frdg.'s § 1 om de for Eje af dauske Skibe

nodvendige Betingelser er af særdeles Betydning i inter-

national Henseende, eftersom en slap Iagttagelse af disse

Bestemmelser paa Island vilde virke skadelig for den

hele danske Handelsmarine ved at svække Tilliden til



Justin. Skriv. ang. Skibsregistr. og Skibsraaaling. 501

de herfra udstedte Nationalitetscertifikater, og dermed 1870.

borttage de Fordele, som ved dem tilsigtes opnaaede 1. Juni.

for danske Skibe, navnlig i Tilfælde af Krig mellem

andre Stater, og henledes derhos Hr. Stiftamtmandens

Opmærksomhed specielt paa Registrerings-Instruxens

B og C Nr. 18.

Da der vil kunne hengaa en længere Tid, forinden

de ovennævnte Lovbud ville være bragte til Anven-

delse paa samtlige islandske Skibe, idet forst efter

Udlobet af 10 Aar efter Registrerings-Frdg.'s Ikraft-

træden 1. Aug. d. A. Ommaaling m. v. af alle Skibe

bliver en tvungen Sag, har bemeldte Generaldirektorat

derhos foreslaaet som en midlertidig Ordning og som

et onskeligt Supplement til de ved sidstn. Frdg. paa-

budte nye Skibsregistre, at der igjennem Stiftamtet paa

samme Maade, som Tilfældet er her i Kongeriget, soges

tilvejebragt en midlertidig Hoved-Skibsfortegnelse over

samtlige paa Island hjemmehorende Fartojer med Op-

givelse af deres Navn, Slags, Drægtighed, Ejers Navn

og Hjemsted samt Forers Navn. Af en saadan For-

tegnelse, som vedblivende maa fores, indtil alle deri

optagne Fartojer ere ommaalte og omregistrerede, vil

der nemlig kunne erholdes mange Oplysninger, der efter

hvad Erfaringen har vist ved Indretningen af det ved

Hoved- Skibs-Registrerings- og Maalingskontoret her i

Staden forte midlertidige Hovedregister, i hoj Grad

ville befordre Registreringsforretningerne , og derved

forebygge ufomodent Ophold for de paagjældende Skibe.

Ved Hjælp af Fortegnelsen vil Stiftamtet saaledes kunne

afgjore, om der i Henhold til de givne Bestemmelser

kan bortses fra et eller andet af de Beviser, som i

Almindelighed udfordres for at et Skibs Registrering

kan nyde Fremme, ligesom ogsaa mulig mangelfulde

Meddelelser fra de lokale Embedsmænd uden tidspil-

dende Brevvexling kunne forventes supplerede af de i

Hovedfortegnelsen anforte Oplysninger. Generaldirek-

toratet har fremdeles forment, at de 6 Registrerings-
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1&70. embedsmænd i de Handelssteder, hvor Registrerings-

1. Juni. kontorer ville være at oprette, derhos skulle affatte

særlige Skibsfortegnelser, hvori efter Stiftamtets nær-

mere Bestemmelse optages efter deres Hjemsted de i

Hovedfortegnelsen anforte Skibe, medens samtidig her-

med de hidtil i Henhold til Justm. Skriv, af 9. Maj

1857 forte Fortegnelser ville kunne bortfalde. 1
)

Ifolge Generaldirektoratets Begjæring skulde man

derfor tjenstl. anmode Hr. Stiftamtm. om behgl. at ville

affatte og for Fremtiden fore en saadan midlertidig
i

Hoved-Skibsfortegnelse over alle paa Island hjemme-

hørende Skibe, der alt ere maalte til eller skjonnes at

være over 12 Tons eller 6 nuværende Kommercelæster,

og endnu ikke ere blevne registrerede efter Frdg. 25.

Juni f. A., af hvilken Fortegnelse Gjenpart vil være

hertil at indsende til Afgivelse til Hoved-Skibs-Regi-

strerings- og Maalingskontoret, — samt ligeledes for-

anledige tilvejebragt forelobige særlige Skibsfortegnelser

for de 6 Registreringsdistrikter paa Island. Til Be-

nyttelse ved Udarbeidelsen af den omhandlede fore-

lfibige Hoved-Skibsfortegnelse undlader man derhos ikke

at fremsende vedlagte af Hoved- Skibs - Registrerings-

og Maalingskontoret her i Staden efter de fra de

forskjellige Embedsmænd Tid efter anden hertil ind-

sendte sysselvis affattede Lister over de paa Island

hjemmehørende Skibe udarbeidede forelobige Udkast

til en Hoved-Skibsfortegnelse for Island. De deri

optagne Skibe ville efter bemeldte Kontors Formening

være at optage i den ny Fortegnelse, forsaavidt de

endnu existere, hvad der med Undtagelse af Nr. 5,

Skonnerten »Cathinca*, drægtig 21 V2 Læster, og Nr.

18, Jagten »Karen Line«, drægtig 13V2 Læster, er

Grund til at antage, ligesom der i Henhold til det An-

forte iovrigt vil være at optage alle ifolge Indberet-

ninger fra paagjældende Embedsmænd i Island hjemme-

l

) jfr. Lovsaral. for Island XVII, S. 85 - 86.
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horende Fartojer af den ovennævnte Storrelse. Hoved- 1870.

registreringskontoret har derhos dasket Hr. Stiftarntm.'s 1* Juni,

Opmærksomhed særlig henledet paa, at der paa de

tidligere fra Island modtagne Fortegnelser findes anfort

Skibe, som tillige findes registrerede i herværende Skibs-

registre, og i Virkeligheden ogsaa tilhore i Kongeriget

bosatte Undersaatter. Disse Skibe kunne imidlertid

ikke betragtes som hjemmehorende i Island, og kunne

saaledes ikke optages paa de islandske Skibsregistre,

hvorfor de maa foranlediges udslettede af de lokale

Fortegnelser, ligesom bemeldte Kontor har udeladt dem

paa det af samme udarbeidede Udkast. Paa den anden

Side fiudes der paa forskjellige herværende Skibsre-

gistre anfort Skibe, som tilhore danske Undersaatter,

som ere bosatte paa Island. Med Hensyn til disse

Skibe, ved hvis Navne der i den hosfolgende Forteg-

nelse med rodt Blæk er tilfojet et NB, har General-

direktoratet forment, at det maa overlades til vedkom-

mende Ejeres Valg, om Skibene skulle optages enten

paa de islandske eller de herværende Skibsregistre,

men kun paa et af Stederne, saaledes at de, naar de

ere optagne paa Skibsregistre paa Island, blive at ud-

slette af vedkommende Registre her.

Da det i den ommeldte Instruktion om Skibes

Registrering paa Island er paalagt de 6 Registrerings-

embedsmænd at tilstille Stiftamtet til videre Foran-

staltning Indberetning over de i hvert Distrikt hjemme-

horende Smaafartojer og Baade, som hverken findes

opforte i Registreringsprotokollen eller i den til samme
horende Fortegnelse over Fartojer af og under 30 Re-

gistertons, eller i den ovenfor nævnte midlertidige Skibs-

fortegnelse, skulde man tjenstl. anmode Hr. Stiftamtm.

°m behgl. at ville paalægge samtlige Sysselmænd i det

Dem underlagte Amt, forsaavidt de ikke tillige ere

Registreriogsembedsmænd , at forsyne Registrerings-

kontorerne ved hvert Aars Udgang, forste Gang ultimo

1870, med de i saa Henseende fornodne Oplysninger
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1870. om de i deres Jurisdiktioner hjemmehørende Smaafar-

^^T^tojer og Baade, hvorimod for Fremtiden Indsendelse af

den i Justm. Skriv. 9. Maj 1857 befalede Fortegnelse

vil kunne bortfalde.

Til nærmere Vejledning for de paagjældende Sys-

selmænd om Indholdet af de ommeldte Oplysninger

fremsendes til Fordeling imellem dem et Antal Expl.

af bemeldte Instruktion, hvis Afdeling A Nr. 8 Litr. b

indeholder det Fornodne i den omhandlede Henseende.

Sluttelig skulde man ligeledes efter oftnævnte Ge-

neraldirektorats Begjæring lige tjenstl. anmode Hr.

Stiftamtm. om behgl. at ville dels fordele mellem de

to Registreringsembedsmænd i det Dem anbetroede Amt
det hos Dem beroende Oplag af de to foranforte Frdgr.

af 25. Juni f. A., dels paalægge dem hertil at ind-

sende de dem ifolge Justm. Skriv. 22. Marts 1856 til-

stillede ældre Maaleredskaber 2
).

Det tilfojes, at Amtmændene henholsvis over Vest-

amtet og over Nord- og Ostamtet er tilskrevet om at

meddele de i deres Amter ansatte Sysselmænd, der

ikke tillige ere Registreringsembedsmænd, et tilsvarende

til Opfyldelse af Registreringsinstruktionens A Nr. 8 b

sigtende Paalæg som det, hvorom Hr. Stiftamtm. i det

Foranstaaende er tilskrevet.

i. Juni. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmændene

over Islands Vestamt og Nord- og Ostamt, ang.

Skibs -Registrerings- og Maalings -Forretningerne

for Islands Vedkommende. Khavn den 1. Juni

1870. — Isl. Kopib. 1870 Nr. 373. Tfoindi um stjornar-

målefni Islands III, S. 45-46 (i Noten).

Den 1. August d. A. vil Frdg. om Skibes Regi*

strering af 25. Juni f. A. træde i Kraft, og vil der i

j

) jfr. Lovsaml. for Island XVII, S. 85-8'i.
2

) jfr. Lovsaml. foi Island XVI, S. 447-48.
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den Anledning af Generaldirektoratet for Skattevæsenet, 1870.

der ved allerh. Resol. af 31. f. M. har faaet overdraget 1 Juni.

Ledelsen af Skibs-Registrerings- og Maalingsforret-
~~~~

ningerne for Islands Vedkommende, blive tilstillet ved-

kommende Registreringsembedsmænd paa Island, nemlig

foruden Stiftamtmanden som lokal Bestyrer for Maalings-

og Registreringsvæsenet, endvidere Byfogden i Reykja-

vik samt Sysselmændene paa Vestmannoerne, i Snæ-

tellsnes, Isafjord, Ofjord og Sondermula Sysseler, In-

struktionen samt det ovrige Fornodne til Udforeisen af

de ved nysnævnte Frdg. samt ved Frdg. om Skibes

Maaling af s. D. givne Bestemmelser.

I Instruktionen angaaende Skibes Registrering paa

Island er det paalagt de 6 Registreringsembedsmænd

at tilstille Stiftamtet til videre Foranstaltning Indbe-

retninger over de i hvert Distrikt hjeramehorende Smaa-

fartojer og Baade, som hverken findes opforte i Regi-

streringsprotokollen eller i den til samme horende For-

tegnelse over Fartojer af og under 30 Registertons,

eller i den midlertidige Skibsfortegnelse for samtlige

islandske Skibe, som der ved Skriv, af D. D. herfra

er givet Stiftamtm. Ordre til at fore.

I denne Anledning skulde man efter Generaldirek-

toratets Begjæring tjenstl. anmode Hr. Amtm. om behgl.

at ville paalægge de Sysselmænd i det Dem anbetroede

Amt, der ikke tillige ere Registreringsembedsmænd, at

torsyne disse sidste ved hvert Aars Udgang, forste

Gang ultimo 1870, med de i saa Henseende fornodne

Oplysninger om de i deres Jurisdiktioner hjemmehorende

Smaafartojer og Baade, hvorimod for Fremtiden Ind-

sendelse af de i Justm. Skriv, af 9. Maj 1857 befalede

Fortegnelser vil kunne bortfalde.

Til nærmere Vejledning for de paagjældende Sys-

selmænd om ludholdet af de ommeldte Oplysninger

fremsendes til Fordeling imellem dem et Antal Expl.

af bemeldte Instruktion, hvis Afdeling A Nr. 8 Litr. b

indeholder det Fornodne i den omhaudlede Henseende.
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Af Instruktionen A Nr. 2 fremgaar det, hvilke

Sysseler der ere henlagte under hvert Registrerings-

distrikt, hvorved dog bemærkes, at der sammesteds

S. 6 L. 4 ved en Trykfeil er kommet til at staa

»Nordermula« istedetfor Sondermula Syssels Kontor.

Sluttelig skulde man ligeledes efter oftnævnte Ge-

neraldirektorats Begjæring lige tjenstl. anmode Hr.

Amtm. om behgl. at ville dels fordele mellem de 2

Registreringsembedsmænd i det Dem anbetroede Amt

det hos Dem beroende Oplag af de 2 foranforte Frdgr.

af 25. Juni f. A., dels paalægge dem hertil at ind-

sende de dem ifolge Justm. Skriv, af 22. Marts 1856

tilstillede ældre Maaleredskaber.

2. juni. Instruktion for Skibes Maaling i Island. Khavn

deil 2. Juni 1870. — Denne Instruktion, der i Henhold

til allerh. Resolution af 31. Maj 1870 er udgaaet fra General-

direktoratet for Skattevæsenet i Kjobenhavn og omfatter med

dertil sig sluttende Bilag 102 Sider 4to, findes der af Hensyn

til Pladsen ikke tilstrækkelig Anledning til paa dette Sted at

optage i sin Helhed. Her optages derimod kun

Afsnit B.
. • _

Almindelige Bestemmelser, Skibsmaalingen

vedkommende.

I. Skibsmaalingen med hvad dermed staar i For-

bindelse er ved allerh. Resolution af 31. Maj 1870 for

Islnnds Vedkommende underlagt Generaldirektoratet for

Skattevæsenet, under hvilket ogsaa Skibsmaalingen i

de ovrige Dele af Riget sorterer.

Maaling af Skibe og Baade paa Island sker ved

Politimestrene i de i Lov om Skibsfart og Handel paa

Island af 15. April 1854 § 2 nævnte 6 Handelssteder,

hvilke Embedsmænd ogsaa udfore Skibs-Registrerings-

forretnin gerne, nemlig

:



Instruktion for Skibsmaaling i Island.

Reykjavik, Isafjord,

Vestmanno, Ofjord og

Stykkisholm, Eskefjord.

507

1870.

2. Juni..

Onskes Maalingen foretagen udenfor disse Steder,

besorges den udfort fra det Registreringskontor, i hvis

Distrikt det Sted er beliggende, hvor Maalingen saa-

ledes skal ske (jfr. M. F. §§ 2, 12 og 19); dog kan

den i enkelte Tilfælde, hvor de lokale Forhold maatte

gjore det hensigtsmæssigt, efter Overenskomst med de

resp. Registreringskontorer ogsaa udfores af et andet

Registreringskontor, end det, i hvilket Skibet er be-

liggende.

II. Efter M. F. § 9 skal enhver Maaling revi-

deres af en almindelig Tilsynsmyndighed i Kjobenhavn.

Denne Myndighed er det i Henhold til Lovene for Dan-

mark af 13. Marts 1867 om Skibes Maaling og Regi-

strering oprettede Hoved-Skibs- Registrerings- og Maa-

lingskontor i Kjobenhavn, hvis Fonetningsomraade for

Islands Vedkommende er det navnlig i R. F. 1
) §§ 4,

10 og 11 samt M. F. § 9 angivne, og som derefter i

Forbindelse med Stiftamtmanden paa Island i Almin-

delighed har at vaage over, at de ved hine Frdgr.

givne Bestemmelser og de i Henhold hertil udstedte

Instruktioner angaaende Skibes Maaling og Registrering

overholdes og gjennemfores, samt har at fore Hoved-

registeret over og udstede de endelige Nationalitets-

og Registrerings- Certifikater for islandske Skibe, revi**

dere de foretagne Maalinger, paa den S. 11 og folg.

omtalte Maade, og eventuelt at eftermaale de maalte

Skibe. — Naar der ved saadan Eftermaaling Intet er

fundet at bemærke, vil Kontoret have at paatrykke det

Skibet givne Maalingsdokuraeut sit Stempel, der an-

2

) Ligesom Frdg. af 25. Juni 1869 om Skibes Maaling er be-

tegnet ved M. F., saaledes er i det Folgende Frdg. af s. D.

om islandske Skibes Registrering for Kortheds Skyld be-

tegnet ved R. F.
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1870. bringes paa den venstre Side af det kgl. Vaaben; fore-

2. Juni. findes der Maalingsfeil, for hvis Tilstedeværelse ingen

antagelig og undskyldende Grund kan paavises, afgives

Indberetning derom.

III. a. For paa fyldestgjorende Maade at kunne

udfore Skibsmaalingen, er det nodvendigt, at de ved-

kommende Embedsmænd gjore sig noje bekjendte med

Skibsmaalingsforordningen, den til samme horende In-

struktion og de iovrigt her meddelte administrative Be-

stemmelser. Særlig med Hensyn til den fuldstændige

Maaling (Regel I) af Skibe under dansk Flag henledes

Opmærksomheden paa, at dennes nojagtige Udforelse

er saameget vigtigere, som enhver saadan Maaling skal

have bestandig Gyldighed (jfr. M. F. § 14), og det

derhos er tilsigtet og tildels alt opuaaet at erholde Aner-

kjendelsei Udlandet af det ved den udfundne Skibsmaal.

b. Mulige Udgifter til Assistance ved Maalingens

Udforelse afholdes af det Offentlige og fortrinsvis af

de for Maalingsforretninger indkomne Kjendelser. Reg-

ningerne approberes af Stiftamtmanden, men kunne

iovrigt kun ventes approberede, naar de ere holdte

indenfor det mindst mulige Belob.

c. Exemplarer af Skibsmaalings-Forordningen og

Instruktionen, Blanketter til Maalebreve og Skemaer,

Skibsmaalingen vedrorende, ville paa Forlangende kunne

erholdes tilstillede enten fra Stiftamtmanden paa Is-

land eller herfra, efter hvad der viser sig lettest.

Saadanne Forlangender bor for de nævnte Blan-

ketters og Skemaers Vedkommende indsendes saa be-

timelig, at tilstrækkeligt Forraad altid haves.

IV. Med Hensyn til hvilke Skibe der skulle maales

gjælde folgende Regler:

i

a. Forsaavidt angaar de paa Island hjemme-
hørende Skibe og Baade.

Af disse ere fritagne for Maaling (jfr. M, F. § 1

og R. F. § 2):
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a') Regjeringsskibe, lorsaavidt de ikke benyttes til 1870,

Fragtfart (under hvilken henhører Fart med 2. Juni

Passagerer);

b') Alle Slags Baade, som henhore til storre Skibes

Inventarium;

c') Alle Fartojer af og under 12 Tons Drægtighed,

som ikke benyttes i Fart paa Havne udenfor

Island.

Maaling af andre paa Island bjemmehorende Skibe

foretages derimod i folgende Tilfælde:

1) Af alle deslige nye eller ikke tidligere paa Is-

land, Færoerne eller ved et dansk Toldsted maalte

Skibe — mod Kjeudelse efter M. F. § 18 a.

2) Af deslige ældre Skibe, om de end ere for-

synede med dansk Maalings-Dokument, men eftei dettes

Udstedelse ere blevne underkantede Ombygning (jfr.

§§ 15, 16 og 17, og § 23 af M. F., samt §§ 13, sidste

Stykke, og 18, 4de Stykke, af R. F.).

Forefindes Hovedmaalene (o : Længde, midtskibs

Brede og Dybde) uforandrede, gives der Maalebrevet

Paategning om Resultatet af den foretagne Ommaaiing,

samt om Grunden hertil, ligesom Forklaring tilfojes

saavel paa Maalings-Beviset (jfr. nedenfor under Punkt

IX) som paa Maalings-Anmeldelsen (jfr. nedenf. X 1)

om Anledningen til den foretagne Maaling. I saadanne \

Tilfælde erlægges ikkun Kjendelsen for Ommaaiing;

angaar Ombygningen kun enkelte Rum, t. Ex. Opbyg-

ninger paa Dækket, Maskinrum, Folkerummet m. m„
beregnes Kjendelsen efter M. F. § 18 b kun efter det

paagjældende Rums Tons-Tal. Ere derimod Hoved-

maalene forandrede, bliver nyt Maalebrev, henholdsvis

i Forbindelse med Certifikat, at udstede mod Erlæg-

gelse af Kjendelsen for Ommaaiing.

3) Af tidligere maalte Skibe, hvis Maalebreves

Gyldighed efter de hidtil gjældende Regler er udloben,

hvilket for Skibe, byggede udelukkende af Fyr, er Til-

fældet, naar Maalebrevet, regnet fra Ddstedelsesdagen,
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1870. er ældre end 8 Aar; og for Skibe, byggede af Eg og

2. Juni. Fyr, eller udelukkende af Eg, eller af Metal, naar

Maalebrevet er ældre end 10 Aar (jfr. §28, 1ste Stk.,

i M. F., og § 31, 1ste Stykke, i R. F.). I disse Til-

fælde erlægges Kjendelsen efter M. F. § 18 b.

4) Af Skibe, der enten ere i Besiddelse af endnu

gyldige Maalebreve, udfærdigede efter de hidtil gjæl-

dende Forskrifter, eller af Maalebreve eller Certifikater

efter Forordningerne fjr Island af 25. Juni 1869 eller

Lovene for Danmark af 13. Marts 1867, ligesom og af

de efter foranstaaende c', for Maaling fritagne mindre

Fartojer og Baade, naar Rheder eller Skibsforer maatte

forlange Maaling og Skibet i dette Ojemed tilstrækkelig

ryddeliggjores (jfr. § 17, 1ste Stykke, og § 28, 2det

Stykke, af M. F., samt § 31, 2det Stykke, af R. F.).

Kjendelsen beregnes efter M. F. § 18 b.

5) Af Skibe, forsynede med Nationalitets- og Re-

gistrerings-Certifikat, naar de ifolge § 3 i R. F. paa-

budne Mærker ikke længer forefindes. Hovedmaalene

optages da, og saafremt det herved godtgjores, at Cer-

tiGkatet virkelig horer til Skibet, gives der hint ikkun

Paategning om den foretagne Eftermaaling samt om

Grunden til denne, hvorhos Mærkerne fornyes, og ingen

Kjendelse erlægges. Viser det sig derimod, at det

fremlagte Certifikat ikke horer til Skibet, afgives Ind-

beretning derom til Stiftamtmanden, og nyt Certifikat

foranlediges udstedt mod Erlæggelse af Kjendelse efter

M. F. § 18 a (jfr. § 23 af R. F.).

6) Af Skibe, forsynede med lnterims-Maalebreve,

udstedte for Maalings- Forordningens Ikrafttræden (jfr.

§ 28, 1ste Stykke, i M. F.). For saadan Maaling er-

lægges Kjendelsen for Ommaaling.

7) Af Skibe, forsynede med gyldige danske Maale-

breve, naar de overgaa fra fremmed til » Dansk Ejen-

dom«. Det tidligere Maalebrev tilbageholdes, og nyt

Maalebrev, henholdsvis i Forbindelse med Certifikat,

udstedes. Kjendelse erlægges for Ommaaling.
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8) Af Skibe, forsynede med gyldige Maalebreve, 1870.

naar en Eftermaaling — helt eller tildels — for Til- 2. Jnni.

synets Skyld formenes nodvendig, enten fordi der er^^"^^*
grundet Anledning til at antage, at de ere undergaaede

en eller anden uanmeldt Forandring, eller for at be-

rigtige mulig indlobne Feil ved Maalingen (jfr. M. F»

§ 17, 2dét Stykke).

I sidstnævnte Tilfælde foretages Maalingen uden

Udgift for Skibet, ligesom nyt Maalebrev (henholdsvis

Certifikat med Maalebrev) vil være at udfærdige uden

jdgift.

Saafremt det i forstnævnte Tilfælde ikke findes,

at formodede Forandringer ere foretagne, kan der ikke

paafores Skibet nogen Udgift i Anledning af denne

Eftermaaling; befindes det derimod, at Forandringer

ere foretagne, forholdes som ovenfor under Nr. 2

anfort. : > > ;

Særlig henledes Opmærksomheden paa Bestem-

melserne i M. F. § 16. Befindes der foretaget nogen

Forandring ved Indretningen af de deri nævnte Rum,

og [navnlig af Maskinrummet i Dampskibe eller af

Folkelukafer, hvorved Indholdet af disse Rum forstorres

eller formindskes, eller Lukafer ere indrettede i Ma-

skinrummet, bor Skibet betragtes som ikke maalt eller

registreret, indtil Ommaaling har fundet Sted, og Paa-

tegning herom gives Maalebrevet.

Dersom Gods eller Proviant forefindes bortstuvet

eller fores i et Maskinrum eller andre af de Rum
t

hvorfor Afdrag i Total -Tons -Tallet er tilstaaet, bor

Indberetning derom strax gjores til Stiftamtmanden

(jfr. M. F. § 23 og foranstaaende Skibsmaalings- In-

struktion, Afsnit VI, 1 c og VII, Y g).

b. Forsaavidt angaar danske ikke paa Is-

land hj em mehorende Skibe,

Alle i danske Havne udenfor Island hjemmehorende

Skibe, der ere forsynede med lovmæssige danske Maale-
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1870. breve — udfærdigede enten i Henhold til den til Frdg.

2. Juni. af 25. Juni 1869 svarende Lov af 13. Marts 1867 eller
-"P^*^

efter de tidligere Bestemmelser, forsaavidt de i sidste

Tilfælde endnu ere gyldige (jfr. ovenfor a 3) — , saa-

velsom alle Orlogsskibe og andre Regjeringsskibe, der

ikke benyttes til Fragtfart, ville ikke være at under-

give Maaling (M. F. § 1). Derimod ville vel deslige

Skibe — undtaget dog Orlogsskibe og de nævnte Re-

gjeringsskibe — i de ovenfor under a Nr. 1, 2 og 5

nævnte Tilfælde være at maale, naar de indkomme til

Island, ligesom Maaling af dem vil være at foretage,

naar det af vedkommende Rheder eller Skibsforer for-

langes, eller den for Tilsynets Skyld skjonnes nod-

vendig (jfr. ovenfor Nr. 4 og 8), men udenfor det under

Nr. 5 nævnte Tilfælde eller forsaavidt Maaling ikke er

absolut nodvendig for Beregning af Afgifter o. desl.,

vil det i Almindelighed for saadanne Skibe, saafremt

de fra Island afgaa til et dansk Toldsted, kunne bero

med Maalingen, indtil de ere ankomne til et sligt Told-

sted; paa samme Maade vil der kunne forholdes med

Hensyn til de paa Færoerne hjemmehørende Skibe,

som fra Island afgaa dertil eller til en dansk Havn.

I Tilfælde af at Maaling finder Sted, forholdes der

med Hensyn til Kjendelsen efter det under a Anforte.

c. Forsaavidt angaar fremmede Skibe.

Fritagne for Maaling ere fremmede Orlogsskibe og

andre Regjeringsskibe, som ikke benyttes i Fragtfart,

ligesom alle fremmede Skibe, der ere forsynede med

et efter Frdg. af 25. Juni 1869 paa Island eller efter

Lov af 13 Marts 1867 ved et dansk Toldsted eller

paa Færoerne udfærdiget Maalebrev eller ogsaa med

et ældre endnu gyldigt (jfr. ovenfor a 3) lovmæssigt

dansk Maalebrev, og ikke siden Maalebrevets Udste-

delse ere blevne undergivne Ombygning ell. desl. (M. F.

§§ 1 og 14).

4
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I Henhold til den Regjeringen ved M. F. § 1 til- 1870.

lagte Bemyndigelse fritages derhos endvidere for 2. Juni.

Maaling fremmede Lystfartojer, der ikke benyttes til

Fragtfart, samt indtil videre overhovedet alle

fremmede Skibe. Omsætningen af det fremmede til

dansk Skibsmaal for deslige ikke med danske Maale-

breve forsynede Skibe sker overensstemmende med

nedenstaaende Punkt XIV. og Tabellen i vedhæftede

Tillæg 2's Skema E. I Tilfælde af, at vedkommende

Skibsforer forlanger det, eller der ikke fremlægges saa-

danne Skibspapirer, at det fremmede Maal kan udfindes

for at omsættes til dansk Maal, og saadan Udfindeise

er nodvendig for Afgiftsberegningen, eller vedkommende

Embedsmand har grundet Anledning til at antage, at

den opgivne Drægtighed er væsentlig urigtig og des-

aarsag ikke tilstrækkelig vejledende ved Afgiftsbereg-

ningen, kan dog Maaling undtagelsesvis foretages efter

de almindelige Regler, men Kjendelse erlægges i sidst-

nævnte Tilfælde kun, naar den udmaalte Drægtighed

er storre end den opgivne.

Særlig bemærkes, at der med den storbritan-

niske og de forenede n ordam erikanske Sta-

ters Regjeringer er afsluttet Overenskom-
ster, ifolge hvilke mod Gjensidighed de i Danmark i

Overensstemmelse med Reglerne i Lovene af 13. Marts

1867 og 15. Maj 1868 om Skibes Maaling, og paa Is-

land i Overensstemmelse med Frdg. af 25. Juni 1869

foretagne Maalinger af her hjemmehorende Skibe, blive

at anerkjende i de britiske og nordamerikanske Havne,

saa at i Kongeriget eller paa Island hjemmehorende

Skibe, der ere forsynede med Registrerings- og Na-

tionalitets - Certifikater, udstedte i Overensstemmelse

med de nævnte Regler samt Bestemmelserne i Lov af

13. Marts 1867 om danske Skibes Registrering eller

de tilsvarende Bestemmelser for Island i Frdg. af 25.

Juni 1869, ikke ville være Ommaaling underkastede i

XX. B. 33
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1870. de ommeldte Havne, men der paa samme Maade,

2. Jnni.J samme Udstrækning og for samme Ojeiued, hvori den

i britiske og amerikanske Skibes Registrerings-Certi-

fikater anforte Tons-Drægtighed gjores gjældende for

disse Staters Skibe, blive ansete for at være af den i

det danske Certifikat anforte Tonsdrægtighed, dog med

den Undtagelse, at i amerikanske Havne intet Af-

drag gives i Tons-Drægtigheden for Folkernm i Seil-

skibe og for Folke- og Maskinrum i Dampskibe.

I Betragtning heraf ere i Storbritannien og de

forenede nordamerikanske Stater hjeinmehcrende Skibe,

som ere forsynede med britiske eller amerikanske Re-

gistrerings-Certifikater (Certificates of Registry), trak-

tatmæssig fritagne for Ommaaling paa Island, og

den i bemeldte Certifikater anforte Tonsdrægtighed vil

være at tage tilfolge i alle Tilfælde paa samme Maade

og i samme Udstrækning, som den i danske Certifi-

kater anforte Tonsdrægtighed gjores gjældende her, dog

vil der i den i de nordamerikanske Certifikater

angivne Tonsdrægtighed (Total-Tonnage), der svarer til

Skibenes Totaldrægtighed efter dansk Skibsmaaling,

være at give de samme Afdrag for Folke- og Maskin-

rum, som vilde være blevne givne efter de for Island

gjældende Regler, hvis Skibene havde været islandske.

I hvert forekommende Tilfælde vil derfor for nordame-

rikanske Skibes Vedkommende den vedkommende Skibs-

forer være at gjore udtrykkelig opmærksom paa, at en

saadan Nedsættelse kan finde Sted her i det ameri-

kanske Certifikats Tonsdrægtighed, og naar han der-

efter begjærer det, vil Folke- og eventuelt Maskin-

rummet være at besigtige, opmaale og fradrage den i

Certifikatet anforte Tonsdrægtighed (Total- og Gross-

~ Tonnage) i Overensstemmelse med dc i saa Henseende

fastsatte Bestemmelser (jfr, foranstaaende Skibsmaa-

lings-Instruktion, Afsnit V, VI og VII). (I de storbri-

tanniske Certifikater er Fradraget alt givet ved Ud-

færdigelsen).
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Skolde der være grundet Tvivl om et fremlagt 1870.

Certifikat for et engelsk eller amerikansk Skib i Virke- 2. Juni.

ligheden horer til dette, og det som Folge heraf eller
^'~*~v ^*

af andre Grunde for Afgiftsberegningens Skyld anses

for uundgaaelig nodvendigt at efterslaa Maalene paa

Skibet, — hvorved en Undersogelse af, om den op-

givne Tonsdrægtighed stemmer med det Tonstal, som

er indhugget i Skibet, dog iovrigt vil være tilstrækkelig

afgjorende, — blive Hovedmaalene at eftermaale og

omsætte i engelsk Maal ved at multipliaere de danske

Maal med 1,03. Stemme Maalene da med de i Certi-

fikatet anforte, tages den i dette angivne Drægtighed

tilfolge. Hovedmaalene optages paa den i de engelske

Certifikater angivne Maade, nemlig saaledes, at Læng-

den maales fra Forstævnens Forkant under Bovsprydet

til Agterkant af Agterstævnen. Breden maales midt-

skibs mellem Yderklædningerne udenbords; Dybden

maales i Rummet midtskibs fra det overste Dæks Un-

derside til Inderklædningen i Bunden.

Enhver saadan Undersogelse, som den ommeldte,

der iovrigt saavidt mulig bor undgaas, bor foretages

med den storste Hensynsfuldhed, og saaledes, at der

ikke derved foraarsages Skibet nogetsomhelst unodven-

digt Ophold. For Undersogelsen betales ingen Kjen-

delse. Naar saadan Eftermaaling finder Sted, bliver

Indberetning til Stiftamtmanden derom at afgive.

V. Skibe, der bygges paa Island, skulle maales

paa Stabelen, saasnart Dækket er lagt og Inderklæd-

ningen er anbragt, og inden der gjores nogensomhelst

Indretning i Skibets Indre, som kan forhindre Optagel-

sen af de foreskrevne Maal (jfr. M. F. §§ 11 og 21).

Saadanne Skibe, hvis Bygning ved Maalings-Forord-

ningens Ikrafttræden er skreden saa vidt eller længere

frem, blive derfor strax at maale (jfr. M. F. § 30).

I Fiskekvaser, Vandfyldningsbaade osv. bør Maa-

lingen foretages, forinden Indretningen til Bronden eller

Skodderne opsættes.

33*
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1870. Skjondt den paagjældende Skibsbygmester er for-

2. Juni. pligtet til itide at gjore fornoden skriftlig Anmeldelse,
—"""^

'bor dog vedkommende Embedsmand stedse selv holde

vaagent Oje med Fremskridtet af Skibenes Bygning i

Distriktet, hvilket navnlig bor iagttages for Dampskibes

Vedkommende, om saadanne skulle blive byggede paa

Island.

Da Total-Tons-Tallet for Dampskibe er ganske

uafhængigt af Maskinrummet, bor Maalingen af Rummet

under Dækket ikke udsættes indtil Maskinrummet er

indrettet, men skal foretages saasnart hint Rum er

fuldfort og tilstrækkelig ryddeliggjort.

I Tilfælde af at et Dampskib, forinden dets Ma-

skinrum er blevet indrettet, onskes bragt fra et islandsk

Maalings-Distrikt til et andet, for sammesteds at ind-

tage Maskineriet, paahviler det den Embedsmand, der

varetager Maalingen i sidstnævnte Distrikt, at opraaale

Maskinrummet, saasnart dette er tilstrækkelig indrettet,

og at meddele det Fornodne herom til vedkommende

Embedsmand i det forstnævnte Distrikt, hvor Skibet

forovrigt er blevet maalt (jfr. iovrigt § 21 af R. F.).

VI. Andre end de under foranstaaende Nr. V
nævnte Skibe, der ifolge de ovenfor fremsatte Bestem-

melser ere Maaling eller Ommaaling undergivne, maales

i det forste Maalingsdistrikt, hvortil de indkomme (jfr.

M. F. §§ 12, 15, 17 og 28).

Undtagelse herfra kan dog tillades,

a) naar Skibet kun losser en Del af sin Ladning og

med Restladningen gaar til en anden islandsk

Havn, hvor den fuldstændige Maaling efter Regel

I da kan finde Sted. Har Skibet et forældet dansk

Maalebrev, gives der dette Paategning om Til"

ladeisen og Grunden til denne;

b) naar Skibet skal underkastes Fortomring eller Om-

bygning i en islandsk eller anden dansk Havn, idet

Maalingen da kan udsættes, indtil denne har

fundet Sted;
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c) naar det afgaar umiddelbart fra Island til en an- 1870.

den dansk Havn
, og Foreren onsker Maalingen 2. Juni.

udsat indtil Ankomsten til denne.

VII. Alle Skibe, som ifolge det Foranstaaende

blive at underkaste Maaling, skulle maales efter den

fuldstændige Methode (Regel I); kun hvor Omstændig-

hederne forhindre Anvendelsen af denne, maa den mid-

lertidige Methode (Regel II) komme til Anvendelse

(jfr. M. F. § 5).

De Tilfælde, i hvilke herefter den midlertidige

Maalingsmethode kan anses tilstedelig, ere navnlig:

1) Naar Skibet befinder sig i helt eller saameget

ladet Tilstand, at den fuldstændige Maaling derved

umuliggjores;

2) Naar et Skibs Lastrum forefindes betydeligt

belemret med Gods eller Ballast, og Skibets Forer

ikke er villig til at lade slige Forhindringer bort-

rydde;

3) Naar Rummet under Dækket forefindes saaledes

indrettet med Skodder til . Passager- Kabhytter, til

Bronden i Fiskekvaser, eller med Maskinrum, hvori

Maskineriet allerede forefindes indsat, nu v. , at de

foreskrevne Maal ikke kunne optages tilstrækkelig noj-

agtigt paa de anviste Steder;

4) Naar der for et Skib, paa Grund af at det

ikke kan ligge tomt, og det henligger saaledes, at det

ikke tilstrækkelig kan forstottes, gjores Fordring paa
at indtage Ladning eller Ballast, forinden den indbragte

Ladning er udlosset;

5) Naar i nybyggede Skibe, som skulle benyttes

som Fiskekvaser, Skodder til Bronden opsættes, for-

inden Dækket er lagt.

Ethvert islandsk Skib, som af Nodvendighed er

blevet maalt efter den midlertidige Methode, skal senere

ubetinget underkastes Ommaaling efter Regel I, saa-
snart denne Maaling af vedkommende Embedsmand
anses for udforlig (jfr. M. F. § 10, 2det Stykke, sidste
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1870. Punktum). For andre paa Island maalte Skibe fore-

2. Jnni. tages Omroaaling efter Regel I kun, naar Skibets Forer

raaatte forlange det.

VIII. Hvor Maaling saavel af islandske som af

andre Skibe ifolge det Ovenanforte skal finde Sted,

ville fSlgende Regler til Opretholdelse af behorig Orden

og til Forebyggelse af at Skibsforeren unddrager sig

Maalingens betimelige Udforelse fremtidig være at iagt-

' tage (jfr. iovrigt M. F. §§ 13 og 22):

1) Til den Tid, Ladningen kan forventes udlosset

og Lastrummet fuldstændig ryddeliggjort, har Skibs-

foreren (eventuelt Skibsejeren eller foi Skibe under

Bygning Skibsbyggeren) at udfærdige en i Brevform

indrettet, til vedkommende Embedsmand stilet Anmel-

delse om at faa sit Skib maalt (se Tillæg II Skema A).

Til disse Anmeldelser vil der blive tilstillet Maa-

lingsembedsmændene Blanketter med Underretning for

Skibsforerne om, hvad de have at iagttage, naar deres

Skibe skulle maales.

Anmeldelsen maa af Vedkommende besbrges be-

timelig afsendt til Embedsmanden, saa at den ved

Maalinger, som skulle foretages ved et af de under

Punkt 1 nævnte Handelssteder, kan være kommet denne

ihænde Dagen forinden Maalingen onskes foretagen,

medens Tiden for Anmeldelsens Indgivelse ved Maalinger

udenfor selve disse Havnepladser maa afpasses efter

Omstændighederne

;

2) Forsaavidt tidligere dansk Maalebrev haves,

skal dette indleveres samtidig med Maalings-Anmel-

delsen;

3) Skal Skibet losse og lade samtidig, eller ikkun

delvis udlosse den indehavende Ladning, eller kan

Skibet ikke ligge tomt, gjores derom særlig Bemærkning

paa den til saadanne Bemærkninger aabenladte Plads

i Maalings-Anmeldelsen;

4) Til den Tid, Maalings-Embedsmændene ventes

ombord for i Overensstemmelse med Maalings -An-
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meldeisen at foretage Maalingen, heises Skibets Na- 1870.

tionalitetsflag paa Mastetoppen eller andet ioinefaldende 2. Juni.

Sted til Vejledning for disse Embedsmænd;

5) Skibsforerne ere pligtige til at sætte Maalings-

Embedsraændene istand til uden Vanskelighed at komme
til og fra Borde, samt til at opfylde ethvert Forlan-

gende, som har til Ojemed at lette Udforeisen af de

forskjellige Arbeider, som Maalingen fordrer;

6) Indtræder der efter Maalings- Anmeldelsens Af-

sendelse Hindring for Maalingens Udforelse til den op-

givne Tid, har Skibsforeren derom betimelig at under-

rette vedkommende Embedsmand og at afvente hans

Bestemmelse i den Anledning;

7) Om disse Regler gives der ved Indklareringen

af ethvert Skib, som anses pligtig til Maaling, Om-
maaling eller Eftermaaling, vedkommende Skibsforer,

eller den af ham antagne Agent, Underretning ved Over-

levering af en af de ovenfor under 1 nævnte Blanketter

;

8) Opmærksomheden henledes paa, at Skibsfore-

rens (eventuelt Skibsejerens eller Skibsbyggerens) eller

i hans Forfald 1ste Styrmands egenhændige Underskrift

udfordres paa Maalings-Anmeldelsen, saaledes at intet

Hensyn vil blive at tage til Anmeldelser, der ere under-

skrevne af Andre;

9) Maalings-Anmeldelsen vil, efter at være bleven

forsynet med den paagjældende Embedsmands Paateg-

ning saavel om det maalte Skibs udfundne Tons-Tal

under Maaliugs-Dækket, som eventuelt om Tons-Tallet

af indesluttede Rum ovenover dette Dæk, om Total-

Tons- Tallet, samt eventuelt Tons -Tallet af Folke-

lukafer eller Maskinrum, og endelig om Register-Tons-

Tallet eller den afgiftspligtige Drægtighed, samt i

Tilfælde af Ommaaling, om Skibets tidligere Maale-

brevs Datura, Udstedelsesdag og paalydende Drægtig-

hed, — hvorhos tillige en Bemærkning gjores om den

beregnede Kjendelse (jfr. § 18 af M. F.), — være at

vedlægge som Bilag til Maalings-Beviset.
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1870. De forældede eller kasserede danske Maalebreve

2. Juni. blive at indsende med de paagjældende Maalingsfor-

retninger

;

10) Efterat Maalings- Anmeldelsen er modtagen,

har den paagjældende Embedsmand at foretage Maa-

lingen saa hurtig som muligt efter den Tid, som i An-

meldelsen er opgiven;

11) Kan Maalingen, paa Grund af urigtig Angivelse

i Anmeldelsen, ikke foretages til den bestemte Tid,

eller der efter Maalings-Anmeldelsens Afsendelse ind-

træder Hindringer for Maalingens Udforelse, som ikke

betimeligt ere anmeldte, bestemmer den paagjældende

Embedsmand, naar han atter vil kunne give Mode for

at foretage Maalingen

;

12) Da Maalings-Anmeldelserne for Maalinger, som

skulle foretages i de i Punkt 1 nævnte Havnesteder,

skulle være afsendte og modtagne paa Registrerings-

kontoret Dagen forinden Maalingen onskes udfort, tages

der til Anmeldelser, som indlobe senere, kun Hensyn,

forsaavidt Tiden tillader det og det kan ske, uden at

de itide anmeldte Skibes Expedition derved standses,

ligesom ogsaa Skibe, som ikke betimelig anmeldes til

Maaling ude i Distrikterne, maa staa tilbage for de

itide anmeldte;

13) De Maalinger, som skulle finde Sted udenfor

det Sted, hvor vedkommende Embedsmand er bosat,

foretages saa hurtig som Omstændighederne (illade det.

Vedkommende Anmelder har at udrede Befordrings-

omkostningerne samt, forsaavidt Afstanden er storre

end V2 Mil, tillige de ved § 19 af M. F. anordnede

Diæter til Maalings-Embedsmanden.

DeEmbedsmænd.hvemMaalingen er over-

dragen, overlades det iovrigt at træffe saa-

danne Lempels er og Modifikationer i de oven-

staaen deBeste mmelser, som de maatte skjonne

fornodne til Lettelse for Skibene.
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IX. Efter endt Maaling indsendes: 1870.

1) Maalings - Beviset (se Maalings - Instruktionens 2. Juni.

Skema Nr. 8) — der, da det for islandske Skibe
j*—^^"^

Forbindelse med Registrerings- Beviset skal danne

Grundlaget for Skibets Optagelse i Hovedregistret,

samt for Udfærdigelsen af Nationalitets- og Registre-

rings-Certifikatet, maa udfyldes nojagtig saaledes som

Skemaet foreskriver, — for ethvert maalt islandsk Skib

af over 30 Register - Tons, eller derunder forsaavidt

Skibet skal meddeles Certifikat (jfr. R. F. § 2, 4de

Stykke), — ligesom for andre Skibe, forsaavidt der

bliver Sporgsmaal om at meddele dem Certifikat —
uopholdelig til Stiftamtmanden, for at denne, efterat

have udfærdiget det midlertidige Nationalitets- Certifikat,

kan indsende det til Generaldirektoratet, for at det

kan blive underkastet Revision af Tilsynsmyndigheden

(jfr. Registrerings-Instruktionens Punkt 22).

2) For islandske Fartojer af og under 30 Register-

Tons, forsaavidt der ikke skal meddeles dem Certifikat,

samt for andre danske Skibe end fornævnte, forsaavidt

der ikke skal meddeles dem Certifikat, og for muligen

maalte fremmede Skibe indsendes Maalings-Beviserne

samlede ved hvert Fjerdingaars Udgang til Stiftamt-

manden, der indsender dem til Generaldirektoratet.

3) Ethvert Maalings- Bevis gives der Paategning

om den Maalings- Afgift, som efter Omstændighederne

vil være at beregne for det paagjældende Maalebrev.

4) Efterat Maalingen er tilendebragt, er der Intet

til Hinder for, at der strax indtages Ladning eller

Ballast.

X. Efter Modtagelsen bliver ethvert Maalings-

Bevis uopholdelig revideret af Hovedkontoret i Kjoben-

havn dels ved Efterberegninger og dels ved den i Ind-

ledningen Punkt V Side 11 og folgende foreskrevne

Tilsyns-Undersogelse (jfr. § 9 af M. F.). Med Hensyn

til Fremgangsmaaden for islandske Skibe henvises iov-

rigt til Registrerings-Instruktionens Punkt 22.
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1870. XI. Med Hensyn til Maalebreve for saadanne is-

2. Juni. landske Fartojer af og under 30 Register-Tons, som

der ikke skal meddeles Certifikat, ligesom eventuelt

for andre Skibe, — alle disse Maalebreve udfærdiges

strax efter Maalingen af den Embedsmand, der har

forestaaet Maalingen, — bliver Folgende at iagttage:

1) Af de Blanketter til Maalebreve, som Regi-

streringskontorerne ville modtage, og som fra den 1.

August 1870 skulle benyttes i alle Tilfælde, hvor der

skal udfærdiges nye Maalebreve, forefindes 2 Slags,

nemlig til (fuldstændige og midlertidige) Maalebreve for

de ovennævnte islandske Fartojer af og under 30 Re-

gister-Tons (Skema C) samt til (fuldstændige og mid-

lertidige) Maalebreve for andre Skibe (Skema B);

2) Hvad der skal udfyldes i Rubrikerne, freragaar

af disses Overskrift. Paa de Steder, hvor der forme-

delst Skibets Beskaffenhed eller af andre Grunde ikke

bliver Noget at anfore, sker Udfyldningen ved en

Streg;

3) Bemærkningerne vedkommende Skibets Ejer

eller Forer blive kun ved Udfærdigelsen af Maalebrevet

at anfore paa sammes Forside. De senere Forandringer

anfores paa Bagsiden. Har Skibet flere Ejere, er det

tilstrækkeligt, at i Maalebrevet den bestyrende eller

korresponderende Rheder anfores med Tilfojelse: *og

Medejere";

4) Ved Forandringer overstreges det tidligere An-

forte med en lige Streg af rodt Blæk;

5) Maalebrevet underskrives af den Embedsmand,

som har forestaaet Maalingen m. v.

;

6) Dersom der senere skal paategnes et Maalebrev

Bemærkninger, som ikke henhore under nogen af Ru-

brikerne, anfores de saa kortfattede som muligt paa

den hoire Side af det kgl, Vaaben, der er paatrykt

Maalebrevets (eller Certifikatets) overste Del;

7) For Betaling af Maalings-Afgiften afgiver ved-

kommende Embedsmand Kvittering paa den dertil an-
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viste Plads i Maalebrevet; dette faar forst Gyldighed 1870.

efter at have erholdt bemeldte Kvittering (jfr. § 18 2. Juni.

af M. F.).
k ^

XII. a) Forsaavidt Lystfartojer ere hjemmehorende

paa Island, ere de der fremtidig Maaling og Registre-

ring underkastede efter Bestemmelserne i Frdgrn. af

25. Juni f. A., og meddeles der dem tillige, for at

% godtgjore deres Egenskab som saadanne, særskilte Cer-

tifikater paa skriftlig Andragende derom fra Ejerne.

Ethvert saadant Andragende skal indeholde en Forsikring

om, at det paagjældende Fartoj ikke agtes benyttet til

nogetsomhelst Handelsforetagende, Fragt- eller Pas-

sager-Fart.

Andragendet, der stiles til det Registreringskontor,

i hvis Distrikt Lystfartøjet er hjemmehorende, bliver,

med fornoden Forklaring, af dette Kontor at indsende

til Stiftamtmanden. Denne udsteder derefter, om for-

langes, et midlertidigt Certifikat i en til Skema D
svarende Form og sender samme til det stedlige Kontor

til Udlevering, og dette har da Gyldighed, indtil det

endelige af Hovedkontoret, i Kjobenhavn udstedte Cer-

tifikat er modtaget mod det midlertidige Certifikats

Aflevering. I saadanne Tilfælde, hvor Meddelelse af

Lystfartois-Certifikat uden Ulempe for Skibet kan ud-

sættes, vil Andragendet m. v. strax uden Meddelelse
a* midlertidigt Certifikat være at indsende.

For det endelige Certifikat bliver i Henhold til

Stempel-Loven af 19. Febr. 1861 § 70 en Stempel-

Afgift af 48 Sk. at betale.

b) Lyst-Dæksfartojer, der paa Andragende til

Marineministeriet ifolge Sammes Bekjendtgjorelse af

!9. Juni 1866 kunne erholde Tilladelse til at fore et

særeget Flag (Dansk Splitflag med Bogstaverne Y. F.

1 det ene Hjorne), ere i saa Tilfælde undtagne fra den

almindelige Bestemmelse om Handelsflagets Forelse i

R - F. § 2, 5te Stykke.
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1870. XIII. a) Ved alle Afgiftsberegninger omsættes

2; Juni. Register -Tons -Drægtighedens Hundrededels - Brok. til

nærmeste hel eller halv Ton paa folgende Maade

:

Alle Hundrededels -Broker, som ere mindre end

,0
/ioo Ton, bortkastes; fra 26

/ioo til 75
/i00 Ton regnes

for Va Ton og 76
/i o Ton eller derover for en hel Ton.

b) I ethvert Tilfælde, hvor Register- Tons- Dræg-

tigheden for Afgiftsberegningernes Skyld skal ansættes

til den tilsvarende Kommercelæste-Drægtighed, hvilket

sker ved at dividere den forstnævnte Drægtighed med

2 (jfr. § 27 af M. F.), bliver den saaledes udfundne

Hundrededels-Brok at omsætte i Brok-Læster paaf6l-

gende Maade:

1) Naar den fundne Drægtighed ikke overstiger

10,oo Læster, bortkastes alle Hundrededels -Broker,

som ere mindre end 0,13; fra 0,13 til 0,37 inkl. regnes

for V* Læst; fra 0,38 til 0,62 inkl. for 1
/2 Læst; fra

0,63 til 0,87 inkl. for 3
/4 Læst

; og 0,88 eller derover for

en hel Læst.

2) Naar derimod den fundne Drægtighed er over

10,oo Læster, bortkastes de Hundrededels-Broker, som

ere mindre end 0,26; fra 0,26 til 0,75 inkl. regnes for

Va Læst, og 0,76 eller derover for en hel Læst.

XIV. I de Tilfælde, hvor Skibsmaaling ikke finder

Sted, udfindes den danske Tons-Drægtighed ved Om-
sættelse af det fremmede Skibsmaal, saaledes som dette

fremgaar af det paagjældende Skibs nationale Papirer

(Register- Certifikat, Maalebrev, Sopas eller andet til-

svarende Skibs -Dokument), som i dette Ojemed for-

langes foreviste.

Efter Resultatet af de i saa Henseende anstillede

Undersogelser kan en dansk Ton indtil videre anses

lig med:

l,oo engelske tons register for engelske Skibe i Al-

mingelighed;

l,oo amerikanske (forenede Stater) tons register f°T

nordamerikanske Skibe i Almindelighed;
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1,00 franske tonneaux registre for franske Skibe i 1870.

Almindelighed; 2. Jwri.

l,oo spanske tonnelades for spanske Skibe i Almdl.;"
-^s^*

l,oo græske tonnes for græske — —
;

1,05 belgiske tonneaux for belgiske — —
;

l,io italienske tonelate for italienske — —
;

l,2o portugisiske toneladas for portug. — —
;

1,22 osterrigske tonnen for osterrigske — —
;

1,05 hollandske tonnen eller

0,55 — Læster for hollandske — —
;

0,52 russiske samt finske Lstr. for russ. — —
;

0,33 svenske Nylæster for svenske Seilskibe —
;

0,25 do. do - Passager-Dampskibe —
;

0,48 norske Kommercelæster for norske Skibe i Alm.

;

0,67 preussiske Skibslæster for preussiske — —
;

0,45 hannoveranske Kommercelæster for Skibe i Alm.,

hjemmehorende i Hannover;

0,51 slesvigske eller holstenske Kommercelæster for

Skibe i Almindel
, hjemmehorende i Slesvig eller

Holsten

;

0,38 mecklenborgske Læster for mecklenborgske Skibe

i Almindelighed;

0,65 oldenborgske eller bremiske Skibslæster for olden-

borgske eller bremiske Skibe i Almindelighed;

0,42 hamborgske Skibslæster for hamborgske Skibe i

Almindelighed;

0,60 lybske Skibslæster for lybske Skibe i Alminde-

lighed.

Under Skema E i Tillæg II vil der tindes tilfojet

en Tabel, der er udledet af de foranforte Forholdstal,

°g som, indtil anderledes bestemmes, vil være at be-

nytte i ethvert Tilfælde, hvor fremmede officielle Skibs-

niaal skulle omsættes i dansk Tons-Skibsmaal.
é

Generaldirektoratet for Skattevæsenet, Kjobenhavn

den 2. Juni 1870.
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1870. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

s. jnni. over Island, ang. Bevillingen til Indhegning og

Opdyrkning af Hjemmemarker paa 1/estmann-

oerne. Khavn den 3. Juni 1870. — isi.Kopib.i870

Nr. 391. Tioindi um stjornarmålefni fslands III, S. "47.

Som antydet i Justm. Skriv, af 25. August f. A.

foranledigede man optaget paa Forslag til Finanslov

for 1870—71 et Belob af 500 Rd. til Indhegning og

Opdyrkning af Hjemmemarker paa Vestmaunoerne, og

er bemeldte Belob derefter blevet bevilget ved den

under 28. f. M. allerh. stadfæstede Finanslov for inde-

værende Finansaar.

Ved til behgl. Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse at meddele Hr. Stiftamtm. Foranstaaende,

samt næst at bemærke, at der idag herfra er tillagt

Landfogden fornoden Ordre til at udbetale det nævnte

Belob til Dem paa Deres nærmere Rekvisition, skulde

man tjenstl. anmode Dem om behgl. at ville træffe de

i den omhandlede Henseende videre fornodne Foran-

staltninger i Overensstemmelse med Deres Indstillinger

i behgl. Skriv, af 15. Juli f. A., og forventer man i

sin Tid Indberetning om, hvad der til Forholdets Ord-

ning maatte blive foretaget.

4. juni. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Islands Vestamt, ang. Sporgsmaal om Skades-

erstatning til Opsidderen paa den Staten til-

horende Jord Bordeyri for den paa bemeldte Jord

førte Handel. Kjobenhavn den 4. Juni 1870. —
IsL Kopib. 1870 Nr. 400. Tioindi um stjornarmålefni Island*

III, S. 48-50.

Med behgl. Skriv, af 28. Februar d. A. har Hr.

Am tin. hertil indsendt Udskrift af Stranda Syssels Ju-
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stitsprotokol, indeholdende dels en i Anledning af Ju- 1870.

stitsm. Resol. 12. Marts 1864 i 1867 optagen Skjons- 1 Juni.

forretning over det Tab, som Opsidderen paa den Staten
—

tilhorende Jord Borfceyri antages at skulle have lidt

ved den sammesteds førte Handel, hvilket Tab i Skjons-

forretningen er anslaaet til 105 Rd. aarlig, dels en

Skrivelse til Sysselmanden i Stranda Syssel af 10. Maj

1867, hvori Opsidderen paa bemeldte Jord, P. Eggerz,

gjor Fordring paa principaliter at maatte som hidtil

beholde den Havneafgift, der erlægges af Handelsskibe,

som besoge Borfceyri Havn, med 8 Rd. for hvert Skib,

samt at maatte fritages for at erlægge den fastsatte

Leje af 12 Rd. aarlig for en til G. Einarsson i 1867

udvist Byggeplads, der senere af denne er overdraget

til bemeldte P. Eggerz, subsidiært at erholde fuld-

stændig Erstatning for alt det Tab, han som Opsidder

paa Bor&eyri skal have lidt ved Handelen sammesteds,

i hvilket Tilfælde han da ogsaa erklærer sig villig til

at erlægge Grundleje for sin egen Byggeplads, som han

hidtil har benyttet uden nogen særlig Afgift.

I Anledning heraf har Hr. Aratm. bemærket, at

den ovenfor ommeldte Skjonsforretning formentlig ikke

egner sig til at lægges til Grund ved nærværende Sags

Afgjorelse, allerede af den Grund, at den istedetfor i

Overensstemmelse med Justitsm. fornævnte Resolution

af 12. Marts 1864 at afgjore, om den nuværende Op-

sidder paa Bor&eyri kan antages at have lidt noget

Tab eller nogen Forringelse i den Afbenyttelse af Jor-

den, der blev ham hjemlet ved det ham under 10. Marts

1867 meddelte Bygselbrev, og i bekræftende Fald, til

hvilket Belob et saadant Tab kunde ansættes, har af-

gjort det Sporgsmaal, hvor stor Forringelse Brugeren

af tidtnævnte Jord overhovedet lider i dens Afbenyt-

telse ved Handelen sammesteds, at det, selv om Skjons-

forretningen blev lagt til Grund ved Sagens Afgjorelse,

formentlig ikke vilde være det der beregnede Tab af
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1870. 105 Rd. aarlig, som vilde være at godtgjore Opsid-

4 Juni. deren, men ikkun en dertil svarende Kvotadel af Jord-

afgiften, der ifolge vedkommende Administrationsregn-

skab for Finansaaret 1868—69 udgjor 8 Rd. 45 Sk.,

hvilken Kvotadel efter det Oplyste kan ansættes til

io/
19 eller 4 Rd. 49 Sk, men at der end ikke kan

være Sporgsmaal om at godtgjore Opsidderen dette

Belob, idet det ikke skjonnes, at han har lidt noget-

somhelst Tab i den ham ved Bygselsbrevet hjemlede

Afbenyttelse af Jorden ved Handelen sammesteds. De

har i sidstantydede Henseende fremhævet, at da der

allerede var autoriseret et Handelssted paa Boroeyri

længe for den nuværende Opsidder fik Bygsel paa Jor-

den, kan dens Afbenyttelse ikkun siges at være til-

bygslet ham med de heraf flydende Indskrænkninger,

ligesom det ogsaa i Bygselbrevet udtrykkelig hedder,

at Jorden paa de i dette fastsatte Vilkaar er ham til-

bygslet til livsvarig Afbenyttelse, dog med den Ind-

skrænkning, som folger af, at Handelsetablissementer

maatte blive opforte paa Borfceyrartangi. Ligesaalidt

som der saaledes kan tilkomme Opsidderen nogen Godt-

gjorelse i Anledning af den Spekulanthandel, der drives

paa Boroeyri, og allerede var et bestaaende Forhold,

da han tiltraadte Jorden, ligesaalidt kan der efter Hr.

Amtm.'s Mening tilkomme ham nogen Godtgjorelse for

lidt Tab i Anledning af den faste Handel sammesteds,

da der ikkun existerer 1 Handelsetablissement paa

Bor&eyri, og dette netop er opfort og ejes af Opsid-

deren selv. Idet De saaledes finder, at det allerede

er en stor Liberalitet imod Opsidderen, at det tillades

ham afgiftsfrit at benytte den Byggegrund, hvorpaa

hans eget Etablissement er opfort, antager De ikke, a fc

der er tilstrækkelig Anledning til at overlade ham en

afgiftsfri Brug af den til G. Einarsson udmaalte Grund,

hvis Overdragelse tilP. Eggerz vistnok ikke erfuldkommen

gyldig, da den er udmaalt til Opforelse af et særskilt
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Handelsetablissement. Hvad sluttelig angaar den oven- 1870.

for ommeldte Havnetold for Skibe, der besoge Boroeyri,

hvilken Afgift ifolge Bygselbrevet er bleven tillagt Op-

sidderen, har Hr. Aratm. bemærket, at naar det i Ju-

stitsm. tidtnævnte Resol. 12. Marts 1864 er udtalt, at

<Jer ikke kan forlangesTnogen Havnetold af Skibe, der

ligge i en Havn, hvor ingen Bekostning er bleven an-

vendt paa Havnens Istandsættelse, og Skibene ikke

benytte noget Punkt paa Landjorden, forekommer det

Dem, at denne Bestemmelse ikke ubetinget^indeholder

noget Forbud imod at Opsidderen som hidtil oppebærer

Havnetold. \

Idet Ministeriet i alt Væsenligt kan tiltræde de

af Hr. Amtm. saaledes ytrede Anskuelser, skulde man

til behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl.

melde, at der ikke kan tilstaas den nuværende Op-

sidder paa Boroeyri, P. Eggerz, i Anledning af den

sammesteds forte Handel noget^Afslag i den ved Byg-

selsbrev af 10. Marts 1857 stipulerede aarlige Afgift

af bemeldte Jord, at det tillades ham indtil videre at

benytte den til G. Einarsson i sin Tid udmaalte Bygge-

grund, dog ikkun under den Betingelse, at han for

samme erlægger den normerede Afgift af 12 Rd. aarlig,

°g at det med Hensyn til Havnetold for Skibe, der

besoge Boroeyri, vil have sit Forblivende ved Justitsm.

Resol. 12. Marts 1864, saaledes at det i Henseende
til Sporgsmaalet om, hvorvidt slig Told kan kræves
eller ej, vil komme an paa, om Skibet kan siges at

have benyttet noget Punkt paa Landjorden eller ikke.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 17. juni.

Islands Nord- og- Ostamt, ang. Gratifikation for

Postexpedition i Nordermula Syssel. Khavn den

J7. Juni 1870. — Isl. Kopib. 1870, Nr. 439. Tfoindi um
Btjornarmålefni fslands III, S. 50—51.

XX. B. 34
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• 1870. Ved at fremsende et Andragende, hvori Postexpe-

J^^T^ditoren i Nordermula Syssel, Pastor
f>.

Åsgeirsson af

Hofteigur, anholder om, at der maa tilstaas ham en

passende Godtgjorelse for hans Uleilighed i bemeldte

hans Egenskab, har Hr. Amtm. i behgl. Skrivelse af

21. Januar d. A. indstillet, at der maa bevilges be-

meldte Postexpeditor et aarligt Honorar af 6 Rd. for

det ham saaledes betroede Hverv.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

Ministeriet efter Omstændighederne ikke finder Noget

at erindre imod, at der tilstaas Pastor Åsgeirsson en

Godtgjorelse af 4 Rd. aarlig i den nævnte Anledning
•

af det til Postvæsenet i Nord- og Ostamtet normerede

Belob fra 1. April d. A. at regne, og har man idag

tilskrevet Landfogden det Fornodne med Hensyn til

Belobets Udbetaling af Jordebogskassen.

18. Juni. Lov om Livsforsikrings- og Forsorgelsesan-

stalten af 1871. Khavn den 18. Juni 1870. —
Dep. Tid. for 1870 S. 439—44; Algreen-Ussings Lovsaml. for

1869 S. 197-208.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

gende Lov:

§ 1. Den 31. Decbr. 1870 ophore Livrente- og

Forsorgelsesanstalten af 1842 og Livsforsikringsanstal-

ten i Kjobenhavn at overtage nye Forsikringer og For-

sorgeiser af enhver Art* Den 1. Januar 1871 aabnes

under Statens Garanti Livsforsikrings- og Forsorgelses-

Anstalten af 1871, som skal have sin egen Formue,

der ikke maa sammenblandes med Statsformuen, og

som skal eje og besidde de ovennævnte Anstalters

Ejendele, Fordringer og (ivrige Rettigheder, imod at
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opfylde de samme paahvilende Forpligtelser. I denne 1870,

Anstalt skulle de Livsforsikringsanstalten i Kjobenhavn 18. Juni.

tilhorende Fonds fremdeles holdes særskilt.

§ 2. Anstalten er bestemt for Indvaanere af Riget

med Bilande og Kolonier. Dog skal Bestyrelsen være

bemyndiget til at tegne Forsikringer for Indvaauere i

de to nordlige Naboriger og i umiddelbart tilstodende

Grændselande, saavelsom for danske Undersaatter i

Udlandet.

§ 3. I den nævnte Anstalt skulle folgende For-

sikringer kunne tegnes: (Ved Forsikringer forstaas

her og i det Folgende af denne Lov baade egentlige

Livsforsikringer, Livrenter og andre Forsorgeiser.)

Paa ét Liv: Livrenter, opsatte Udbetalinger,

Livsforsikringer.

Paa to Liv: Livrenter, Overlevelsesrenter, Livs-

forsikringer, Overlevelsesforsikringer.

Ogsaa andre Forsikringer end de nævnte paa 1

eller 2 Liv saavelsom Forsikringer paa flere end 2 Liv

er Anstaltens Bestyrelse bemyndiget til at tegne, for-

saavidt Ansvaret ved saadanne Forsikringer med til-

strækkelig Sikkerhed kan bestemmes.

§ 4. Anstalten kan ikke forpligte sig til ved en

Forsikrets Dod at udrede nogen hojere Sum end 10,000

Rd. éngang for alle eller 2000 Rd. aarlig. Der kan

paa samme Persons Liv tegnes baade Livsforsikring

og Overlevelsesrente til de nævnte Belob, dog at der

ikke kan tildeles nogen enkelt Person en storre Overlevel-

sesrente end 1000 Rd. For en Person, til hvis Dod
der ikke er knyttet Overlevelsesrente til et storre Belob

end 1000 Rd. aarlig, kan der tegnes Livsforsikring paa

indtil 20,000 Rd.

Samme Regler folges med Hensyn til Forsikringer

af Udbetalinger i Livs Tilfælde.

De Summer, som allerede maatte være tegnede i

Livrente- og Forsorgelsesanstalten af 1842 eller i Livs-

34*
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1870. forsikringsanstalten i Kjobenhavn, regnes med ved An-
18. Juni. vendelsen af ovenstaaende Regler.

§ 5. Alle Arter af Forsikring kunne tegnes for

Personer af begge Kjon og alle Livsaldere, med Und-

tagelse af Livsforsikring, naar den Forsikrede, og

Overlevelresrente, naar Forsorgeren er under 5 Aar

gammel.

Livsalderen regnes altid efter det Antal Aar, som

ere fyldte.

Ingen Forsikring kan erhverves for kortere Tid

end et Aar.

§ 6. For Tegningen af en Livsforsikring eller

opsat Udbetaling udstedes enten Police eller Indteg-

' ningsbevis. For opsatte Livrenter og Overlevelsesrenter

gives Indtegningsbevis, saalænge de ere hvilende, Po-

licer, naar de erklæres for virksomme og for Forsor-

geisers Vedkommende den i denne Paragrafs Slutning

omtalte Erklæring er afgiven; for andre Livrenter ud-

stedes strax Police. Er der udstedt Police for en Livs-

forsikring eller opsat Udbetaling, betales Forsikrings-

summen til Policens Ihændehaver imod dens Tilbage-

levering og Kvittering; er der udstedt Indtegningsbevis,

betales Forsikringssummen til den, der i Indtegnings-

beviset er nævnt som rette Modtager, eller, dersom

ingen saadan er nævnt, til den Forsikredes Bo (jfr.

dog § 11, sidste Punktum, og § 12, 2det Punktum).

Har Forsikringen Form af Rente, udbetales denne til

den, der i Forsikringsdokurnentet er nævnt som rette

Modtager, medmindre den ved en i lovlig Form af-

fattet og af Anstalten paa Dokumentet noteret Trans-

port er overdragen en Anden.

Forsaavidt Belobet af en Police ved at blive ud-

betalt til den, til hvem Policen er transporteret, ikke

skulde komme i den retmæssige Ejers Hænder, da skal

Anstalten være fri for alt Ansvar i denne Henseende,

naar Transporten er given i lovlig Form.
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Ingen Forsorgelse kan overfores til nogen Anden 1870.

end den, til Fordel for hvem den er tegnet, medmindre 18. Juni.

Forsorgeren ved Forsikringens Tegning udtrykkelig har

erklæret, at Saadant skal kunne ske, og bliver Be-

mærkning herom i saa Fald at optage i Forsikrings-

dokumentet.

§ 7. Ved Tegningen af hvilkensorahelst Forsikring

fordres lovformeligt Aldersbevis for de Personer, af

hvis Alder Forsikringens Pris er afhængig. Kan lov-

formeligt Aldersbevis ikke bringes tilveje, fordres saa-

dant Aldersbevis, som fra Anstaltens Side efter samt-

lige foreliggende Omstændigheder findes fyldestpjorende.

Ved Tegningen af de Forsikringer, hvor det er i

Anstaltens Interesse, at Vedkommende lever saa længe

som mulig, fordres saa udforlige Oplysninger om

den Forsikredes Helbredstilstand og ovrige i Betragt-

ning kommende Forhold, at Anstalten herpaa kan be-

grunde det Skjon, at hans Levesandsynlighed ikke er

mindre end den sædvanlige for Personer af hans Alder

og Kjon. Dog skal der ogsaa kunne tegnes Forsikringer

af den nævnte Art i Tilfælde, hvor de meddelte Op-

lysninger ikke ere fuldstændige eller aldeles tilfreds-

stillende, naar der kan skaffes Anstalten fyldestgjorende

Vidnesbyrd for, at de Paagjældende ikke lide af nogen

Sygdom eller Svaghed, som lader deres tidlige Dod
befrygte; og skal der i saadanne Tilfælde betales en

*

efter de tilstedeværende Forhold afpasset Forhojelse i

Prisen for Forsikringen.

Anstalten kan betale et efter Omstændighederne

afpasset Honorar til den Læge, der har udstedt Hel-

bredsattesten.

§ 8. Forsikringer erhverves enten ved Indskud

engang for alle eller ved et bestemt Antal Præmier,

som skulle betales inden forud bestemte Tider, forsaa-

vidt vedkommende Interessent lever saalænge, eller ved

Præmier paa Livstid, eller endelig ved en Forbindelse

af 2 af de nævnte Betalingsmaader. Præmierne kunne
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1870. være helaarige, halvaarlige, fjerdingaarlige eller maaned-
tøJuni. lige; dog skulle ogsaa andre Indbetalingsterminer af

Bestyrelsen kunne indrorames.

Alle Indskud og Præmier erlægges ved Forud-

betaling.

§ 9. Udbetaling af en Livsforsikring, som er er-

hvervet imod Jndtegningsbevis, finder Sted strax, naar

fyldestgjorende Oplysninger om den JForsikredes Dod
og Dodens Aarsag ere bragte tilveje. Er Livsfor-

sikringen erhvervet imod Police, og fyldestgjorende

Oplysninger om den Forsikredes Dod og Dodens Aarsag

ere bragte tilveje, vil den dog ikke blive udbetalt tid-

ligere end 3 Maaneder efterat Dodsfaldet er anmeldt

for Anstalten. Maatte Nogen forlange en endnu læn-

gere Udsættelse med Udbetalingen, kan Saadant kun

ske, naar han i Lobet af disse 3 Maaneder nedlægger

formeligt Forbud imod Udbetalingen og uden Ophold

forfolger samme.

Samme Regel folges ved opsatte Udbetalinger med

de Forandringer, som folge af, at der i dette Tilfælde

kræves Oplysninger om, at den Forsikrede er ilive.

De Forsikringer, som have Form af Rente, kunne

ved Tegningen betinges udbetalte helaarsvis, halvaars-

vis, fjerdingaarsvis eller maanedsvis. I Reglen udbe-

tales de for den Periode, som er forloben ved et Tids-

afsnits Slutning, men de kunne ogsaa erhverves under

den Betingelse, at de skulle betales forud for hvert

Tidsafsnit ved dettes Begyndelse.

§ 10. Den, som besidder en Forsikring, der endnu

ikke er bleven virksom eller af ham kan erklæres for

virksom, kan til enhver Tid faa det ved Forsikringen

oprettede Forhold hævet. Han vil da imod Tilbage-

levering af Policen eller ludtegningsbeviset i kvitteret

Stand erholde en Godtgjorelse, hvis Storrelse bestem-

mes paa folgende Maade

:

Man bestemmer Renværdien (Værdien beregnet paa

Kapitalfod uden Tillæg efter §§ 7, 12 og 14) saavel
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3f Anstaltens Forpligtelse som af Paagjældendes For- 1870.

pKgtelse mod Anstalten, begge Dele efter de i For- 18. Juni.

sikringsdokumentet nævnte Summer og Vilkaar; Over-"^"""^^

skudet af forstnævnte Værdi over sidstnævnte er da

den Værdi, der skal godtgjores. Dette sker ved en ny

Forsikring (mod Kapitaliudskud) af samme Art og ved-

kommende samme Personer, hvorved tillige maa iagt-

tages, at Tidspunktet for opsatte Nydelser vel kan

rykkes længere ud, men ikke kan rykkesjnærmere uden

under Forudsætning af, at denne Forandring kan ske

uden Tab for Anstalten. Værdien af Livsforsikringer,

Overlevelsesforsikringer undtagne, skal dog, naar Ved-

kommende forlanger det, udbetales i Penge.

Livrenter og Overlevelsesrenter, der ere blevne

virksomme, kan Anstalten, forsaavidt de ikke ere teg-

nede som nafhændelige, paa Vedkommendes Begjæring

tilbagekjobe paa et bestemt Aaremaal, naar der kan

stilles Sikkerhed for den fulde Kjobesums Gjenerhver-

velse ved Livsforsikring og opsat Udbetaling.

§ 11. Undlader Nogen at indbetale den betingede

Præmie til dennes Forfalsdag, skal Forsikringen des-

uagtet holdes vedlige i et Tidsrum saa stort som Mel-

lemrummet mellem 2 Forfaldsdage, og naar inden dette

Tidsrums Udlob Præmien efterbetales og der derhos

erlægges en Bode, som kau stige til Vs af Præmiens

Belob, da er Forsikringen, selv [om den Forsikrede,

inden denne Betaling finder Sted, skulde være dod,

ligesaa gyldig, som om Præmien ^havde været erlagt i

rette Tid. Længere Henstand kan kun gives, naar

Vedkommende inden Fristens Udlob begjærer det og i

Policen eller ved at tilbagelevere Indtegningsbeviset

kan stille Sikkerhed for Præmie og Renter. Udebliver

Præmiebetalingen ogsaa efter Udlobet af de i Henhold

til ^isse Bestemmelser givne Frister, betragtes For-

sikringen som hævet og behandles i Overensstemmelse

med Forskriften i § 10, 2det Stykke. Anstaltens Til-

godehavende kan indeholdes i de Forsikringssummer,
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1870. som maatte komme til Udbetaling, eller i Godtgjore/-

18. Juni. serne for ophævede Forsikringer.

§ 12. Naar den, paa hvis Liv, der er tegnet For-

sikring, vil foretage Reiser eller tage Ophold udenfor

Europa, rnaa han forinden Reisen betale den Tillægs-

præmie, som vil blive fastsat. Foretages en saadan

Reise udenfor Europa fra fremmed Sted eller under

saadanne Forhold, at han ikke kan betale Tillægspræ-

mien forinden Afreisen, skal saavidt muligt Anmeldelse

derom for Afreisen tilstilles Bestyrelsen, og den alle-

rede erhvervede Forsikring tjener da til Sikkerhed for

den Tillægspræmie, der fastsættes. Det Samme gjælder

for den, som, uden dertil at være beordret af den danske

Regjering, tager Del i aktiv Krig udenfor den danske

Hær eller Flaade, saa og for den, som under hvilket-

somhelst Forhold træder i aktiv Krigstjeneste, forsaa-

vidt Forsikringen ikke er tegnet mindst 1 Aar inden

Krigens Udbrud.

Den, som forsommer dette, betragtes, som om han

havde anmeldt, at han onskede Forsikringen hævet.

Paa lige Maade behandles den, der tager sig selv

afdage.

Dog skal Anstaltens Bestyrelse, hvor det enten

er oplyst, at Selvmord er begaaet i utilregnelig Til-

stand, eller Formodning herom er opstaaet, kunne med

Finansministerens Samtykke tilstaa de Efterladte eller

Policens Ejer et efter de forhaandenværende Omstæn-

digheder afpasset Tillæg til Godtgjorelsen, i særegne

Tilfælde endog indtil Forsikringens fulde Belob.

Ligeledes skal Anstaltens Bestyrelse imod en Til-

lægspræmie^. kunne fraskrive sig Ret til at gjore denne

Paragrafs Bestemmelser om Forsikringens Ophævelse i

Tilfælde af Selvmord gjældende, forsaavidt Præmien

har været erlagt i fulde 3 Aar, og Forsikringen bevises

at have været i Andenmands Besiddelse mindst 6 Uger

for den Forsikredes Dod.
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§ 13. Har Nogen ved en forsætlig urigtig Alders- 1870.

angivelse opnaaet en Forsikring paa billigere Vilkaar, 18. Jurii.

end der ellers vilde kunne tilkomme ham, eller ved'
m

forsætlig urigtige Meddelelser om sin Helbredstilstand

eller ovrige Forhold erhvervet en Forsikring, som ellers

ikke vilde være bleven tegnet, saa og dersom en Per-

son er bleven udgiven for en anden, eller der paa anden

Maade har fundet nogen Fortielse eller Forvanskning

af Sandheden eller anden Mislighed Sted, da er den

tegnede Forsikring ugyldig, og de allerede ydede Ind-

skud fortabte.

Det Samme sker, naar den, paa hvis Liv der er

tegnet Forsikring, kommer afdage ved en strafbar, for-

sætlig Handling af den, som Forsikringssummen vilde

tilfalde, eller den, som har tegnet Overlevelsesrente,

ved en strafbar, forsætlig Handling af den, til hvis

Fordel Overlevelsesrenten er tegnet.

Anden urigtig Angivelse eller Meddelelse end oven-

nævnt, der har medfort Forsikring paa billigere Vil-

kaar eller Erhvervelse af en Forsikring, der ellers ikke

vilde være bleven tegnet, berettiger Anstalten til at

hæve Forsikringen i Overensstemmelse med Reglerne

i § 10 mod et yderligere Afdrag for den forogede Ri-

siko, Anstalten har havt, efter Planen, eller, hvor denne

Intet bestemmer, efter Bestyrelsens Skjon.

§ 14. Anstaltens Tarifer skulle være grundede

paa Forudsætningen om en Rentefod af 2 pCt. halv-

aarlig for Anbringelsen af de indkommende Kapitaler

og paa den Levesandsynlighed, som fremgaar af Er-

faringer, der ere indsamlede i Livrente- og Forsorgel-

sesanstalten af 1842 og Livsforsikringsanstalten i Kjo-

benhavn samt for de yngre Livsaars Vedkommende i

den ophævede Forsikringsforening for Værnepligtige.

Til de paa dette Grundlag beregnede Indskud bliver

at beregne et Driftstillæg af 5 pCt. af Indskuddene

paa enhver i Anstalten tegnet Forsikring. Til disse
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1870. Procenter lægges endvidere, dersom Forsikringen tegnes

18. Joni. mod Præmier, andre 3 pCt. af Indskuddene.

Desuden beregnes til Sikkerhed mod tilfældige Tab

Tillæg af folgende Storrelse:

For en opsat Livrente eller opsat Udbetaling 3

pCt., for en ^livsvarig eller opsat Livsforsikring paa

enkelt Liv og for en Overlevelsesrente 5 pCt., for en

ophorende Livsforsikring paa enkelt Liv eller en Livs-

forsikring paa 2 Liv (Overlevelsesforsikring herunder

indbefattet) lOpCt. af Indskuddene, forsaavidt disse er-

lægges som Præmier. Ved Livsforsikringer paa kortere

Tid end 10 Aar erlægges dette Tillæg af 10 pCt., selv om

Betalingen for" disse afgjores ved Indskud engang for alle.

For Forsikringer, som forpligte Anstalten til Ud-

betalinger, der ere storre end 10,000 Rd. éngang for

alle eller 1000 Rd. aarlig, skal der derhos, ligeledes

til Sikkerhed mod tilfældigt Tab, kræves et efter For-

sikringens Beskaffenhed afpasset Tillæg. Det Samme

sker, naar den, for hvem en Forsikring erhverves, har

fyldt 70 Aar.

Der bliver at betinge Policepenge, som kunne være

forskjellige for de forskjellige Forsikringsarter og Teg-

ningsraaader, men ikke maa overstige 1 Rd. for hver

Police eller Indtegningsbevis.

§ 15*. Hvor Anstalten ikke har ansat særlige

Agenter, skulle [Indbetalinger til [og Udbetalinger fra

Anstalten kunne ske ved de offentlige Kasser, som af

Finansministeren dertil bestemmes, og navnlig ved samt-

lige Postkontorer og Postexpeditioner udenfor Kjoben-

havn. Paa alle disse Steder skulle Anstaltens Plan,

Tarif og Blanketter kunne erholdes udleverede, og for-

noden Oplysning og Vejledning skal der meddeles med

Hensyn til Tegningen af Forsikringer. For den Agen-

terne, Postmestrene og Postexpeditorerne saaledes over-

dragne Virksomhed betales dem et Honorar af 2 pCt.

af de af dem for Anstalten oppebaarne Indskuds- og

Præmiebelob. For særligt ansatte Agenter kan med
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Finansministerens Samtykke dette Honorar for de oppe- 1870.

baarne Præmiers Vedkommende forhojes indtil 3 pCt. 18. Juni.

De Anstalten vedkommende Summer, der gaa ind

og ud af Statskassen, behandles som Versurer.

§ 16. Alle de ved Anstalten tegnede Forsikringer

ere bestandig befriede for alle ordentlige og overordent-

lige Skatter og Afgifter til Statskassen, saavel i

Freds- som i Krigstid. Ej heller kunne de forsikrede

Summer underkastes Arrest, Beslag eller Exekution af

nogen Art.

Anstaltens Indtegningsbeviser og Policer ere stem-

pelfrie.

§ 17. Finder Anstalten sig foranlediget til at

nægte Udbetalingen af nogen Forsikring eller nogen

Godtgjorelse, har Vedkommende inden 1 Aars Forlob

at paatale Sagen ved Domstolene og derefter uden

Ophold at forfolge samme til endelig Doms Erhvervelse.

Sker heri Forsommelse, uden at den Vedkommende
kan godtgjore lovlig Forhindring, er alt Krav paa An-

stalten derved fortabt.

Den Deltager, som i Lobet af 5 Aar ikke hæver

eller gjor sin Ret gjældende til den ham tilkommende

Livrente, Overlevelsesrente eller Godtgjorelse for en

ophævet Forsikring, og som derefter ikke melder sig

inden 6 Maaneder, efterat han er indkaldt ved en i

»Berlingske Tidende« og i Stiftsavisen for det Stift, i

hvilket han, da Forsikringen tegnedes, havde Ophold,

indfort Bekjendtgjorelse, mister sit Krav, og hans Til-

godehavende udslettes af Anstaltens Boger som hjem-

faldet til Anstalten.

§ 18. Anstaltens Bestyrelse bestaar, indtil ander-

ledes ved Lov bestemmes, af 5 Medlemmer, af hvilke

de to altid skulle værernathematikkyndige, og af hvilke

En er Forretningsforer. Denne bestyrer alle lobende

Forretninger. Samtlige Bestyrelsesmedlemmer udnævnes

af Kongen, dog uden at der herved tillægges dem Ret

til Pension. Et af Bestyrelsens Medlemmer, som af



540 Lov om Livsforsikr.- og Forsorgelsesanst. af 1871.

1870. Kongen er udnævnt til Formand, skal idetmindste én

18. Juni. Gang om Ugen sammenkalde et Bestyrelsesmode, i

--^s^*^
hvilket Beslutning tages om de Sager, som Forretnings-

foreren ikke har kunnet afgjore paa egen Haand, og

om Anbringelsen af Anstaltens Kapitaler; disse sidste

Beslutninger indstilles til Finansministeriets Godkjen-

delse, forsaavidt Kapitalerne ikke bestemmes til Ind-

kjob efter Borskurs af danske Statsobligationer, der

efter Bbrspriserne, hvortil de indkjobes, ikke give under

4 l
/2 pCt. Rente. Direktorernes indbyrdes Forhold og

det Nærmere ved Bestyrelsesmoderne ordnes ved den

af Finansministeren dem meddelte Instrux, i hvilken

ogsaa den Anstaltens Læge tilkommende Andel i Be-

slutningerne angaaende de Forsikringssogendes Optagelse

bestemmes.

De mathematikkyndige Medlemmer af Bestyrelsen

have særlig at sorge for Alt, hvad der horer til Ud-

foreisen af denne Lovs § 21, 2det Stykke.

§ 19. Anstaltens Bestyrelses- og Driftsudgifter

afholdes af den selv.

§ 20. Reglerne "for Anstaltens Virksomhed fast-

sættes nærmere ved en Plan og en Tarif, som under

Iagttagelse af de i de foregaaende Paragrafer af denne

Lov indeholdte Bestemmelser og under Finansministerens

Godkjendelse udstedes af Bestyrelsen.

§ 21. Hvert Aar udgiver Bestyrelsen en Beret-

ning om Anstaltens Virksomhed og Midlernes Anbrin-

gelse i det forlobne Aar.

Hvert 5te Aar, forste Gang efter Udlobet af Aaret

1875, skal en fuldstændig Opgjorelse af Anstaltens

Status og sandsynlige Ansvar finde Sted i Henhold til

den imellem Deltagerne i Anstalten erfarede Dodelig-

hed og offentliggjores. Denne Opgjorelse skal særskilt

vise Status og Ansvar a) for Livrente- og Forsorgelses-

anstalten af 1842, b) for Livsforsikringsanstalten i Kjo-

benhavn, saalænge noget disse Afdelinger vedkom-

mende Ansvar vedvarer, c) for Livsforsikrings- og
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Forsorgelsesanstalten af 1871 og med Hensyn til a og 1870.

c særskilt for de frivillige og de pligtige Interessenters 18. Juni.

Vedkommende, og bliver Bogforingen herefter at ind-

rette. Det hertil nodvendige Materiale skal stedse

holdes i saadan Orden, at Opgjorelsn for hele den

forlobne Aarrække eller en hvilkensomhelst Aarrække,

om forlanges, kan finde Sted ved hvert Aars Slutning

og fuldendes i Lobet af 6 Maaneder. Dersom en saa-

dan Opgjorelse viser, at en Modifikation i Indskuds-

tarifen bor finde Sted enten som Folge af den erfarne

Dodelighed eller efter den Erfaring, Anstalten har gjort

med Hensyn til den antagne Rentefod, bestemmes en

saadan Modifikation ved Lov, men den skal ikke have

nogen Indflydelse paa de ældre indtil den Tid tegnede

Forsikringer.

Saavel den aarlige Beretning som den femaarige

Opgjorelse blive at fremlægge for den efter Udgivelsen

forst forsamlede Rigsdag.

Naar det af den femaarige Opgjorelse freingaar,

at det nu beregnede Overskud for de i denne Paragraf

under a og b nævnte Afdelinger af Anstalten er til-

strækkeligt til, foruden at dække det hver af disse

Afdelinger paahvilende Ansvar, at danne en passende

Reservefond for den hele Anstalt efter Opgjorelse for

denne, bliver det ved Finansloven eller særligtLov at

bestemme, hvorledes den eventuelle Forogelse af et

saadant Overskud skal komme Staten tilgode, ligesom

det, naar de to nævnte Afdelingers Forpligtelse ganske

ophorer, paa samme Maade bestemmes, hvormeget der

af deres Overskud kan indbetales i Statskassen og

hvormeget der som Reservefond skal blive ved An-
stalten.^

. K>; & ^^r^:^;^ •, ti
^j^':':

§ 22. Den Embedsmændene ifolge Lov af 5. Ja-

nuar 1851 og Skolelærerne ifolge Lov af 8. Marts 1856

paahvilende Forpligtelse til at sikre deres Enker Over-

levelsesrente fyldestgjores igjennem Livsforsikrings- og
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1870. Fors5rgelsesanstalten af 1871. For Embedsmænds Ved-

18. Juni. kommende kunne Afvigelser fra nærværende Lovs Be-

stemmelser om Indbetalingsterminerne, om Forudbe-

taling af Indskud, om Helbredsattester, om Folgerne

af Reiser og Ophold i fremmede Lande og af Deltagelse

i Krig, saavelsom af Dod ved Selvmord, forsaavidt de

enten ere begrundede i §§ 5, 6 og 8 af ovennævnte

Lov af 5. Januar 1851 eller i Forholdets Natur og den

hidtidige Praxis, fastsættes ved et Tillæg til Anstaltens

Plan, angaaende de særlige Vilkaar for Tegningen af

de ved Lov paabudne Forsikringer.

Den ovennævnte Forpligtelse for Embedsmænd og

Skolelærere skal herefter tillige kunne fyldestgjores

ved, at Forsorgeren forsikrer sit Liv for et Belob, der

idetmindste er 15 Gange saa stort som den pligtige

Overlevelsesrente ; naar han kan opfylde de almindelige

Betingelser for Erhvervelsen af en Livsforsikring og

vil finde sig i de Vilkaar, som af Regjeringen stilles,

dels til Betryggelse for Præmiernes Indbetaling, dels

til Sikkerhed for, at Forsikringssummen efter hans

Indstilling kan komme hans Enke eller ovrige Efter-

ladte tilgode.
1

§ 23. Bestyrelsen er forbunden til at tilstaa In-

teressenterne i Livrente- og Forsorgelsesanstalten af

1842 og i Livsforsikringsanstalten i Kjobenhavn de

samme Fordele og Lettelser med Hensyn til Indbe-

talinger af Præmier, Udbetalinger af Forsikringer, Flyt-

ning af Præmiernes Forfaldsdage, Folgerne af Præ-

miernes Udeblivelse, Folgerne af Deltagelse i Krig m. m.,

som ifolge §§ 6, 8, 9, 11, 12 og 15 af nærværende

Lov ville blive tilstaaede Interessenterne i Livsfor-

sikrings- og Forsorgelsesanstalten af 1871. Endvidere

skal den tilstaa saadanne Interessenter i de nævnte

Anstalter, som ved at gaa over i Livsforsikrings- og

Forsorgelsesanstalten af 1871 vilde kunne erholde et

Afslag i de Præmier, som de endnu have at betale,
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6t tilsvarende Afslag i deres Præmier, uden i den An
lodning at fordre nogen Helbredsattest.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. -

Givet paa Amalienborg den 18. Juni 1870.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 21. juni.

til Stiftamtmanden og Biskoppen over Island, ang.

Adgang til Afgangsexamen for Privatister ved

Reykjavik lærde Skole. Khavn den 2 1. Juni 1870.

— Isl. Kopib. 1870 Nr. 447. Tioindi um stjornarmålemi Is-

lands III, S. 51-52.

Med behgl. Skrivelse af 14. Oktbr. f. A. har Hr.

Stiftamtm. og D. Hojærv. hertil indsendt et Andragende,

hvori Rektor ved Reykjavik lærde Skole, Jens Sig-

ur&sson, forespørger, dels om det kan tillades, at Di-

sciple, der, efterat have gjennemgaaet Skolens 3. Klasse

B, udmelde sig af Skolen og modtage privat Under-

visning, underkaste sig Afgangsexamens sidste Del ved

Skolen, forinden 2 Aar ere forlobne fra Udmeldelsen,

dels hvorledes der skal forholdes med de Disciple, der

ligeledes efterat have gjennemgaaet Skolens 3. Kl. B,

men uden at være opflyttede i 4. Klasse, udmelde sig

af Skolen for et Aar, og derpaa efter at have nydt

privat Undervisning ansoge om Optagelse i den sidstn.

Klasse efter afholdt Prove ved Skolen, for efter 1 Aars

Ophold i denne at dimitteres.

Idet Hr. Stiftamtm, og D. Hojærv. med Hensyn

til den ommeldte Forespørgsels sidste Del have ytret,

at der formentlig ikke i saa Henseende udkræves sær-

egne Bestemmelser, da det ved Optagelsesprøven staar

i Lærernes Magt at kunne afgjore, om der kan tilstaas

den paagjældende Discipel den attraaede Dispensation,

have De derimod andraget paa, at Ministeriet maatte

ville træffe den Bestemmelse, at Disciple, der udmelde

sig af Skolen, efterat have gjennemgaaet 3. Klasse B
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1870. og taget Afgangsprøvens forste Del, ikke kunne ad-

J'^^p'mitteres til Afgangsexamens anden Del for efter 2

Aars Forberedelsestid, men at det dog maa overlades

til Skolens Eforat i enkelte Tilfælde, naar de Paa-

gjældendes Flid og Fattigdom taler derfor, paa Rektors

Anbefaling at forkorte denne Tid indtil 1 Aar.

Foranlediget heraf skulde man, efter at have ind-

hentet Betænkning over Sagen fra Undervisningsinspek-

tøren for de lærde Skoler, til behgl. Efterretning og

videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at det ikke kan

tilstedes Disciple, der forlade Skolens 3. Klasse B,

uden at være erklærede modne til Opflyttelse i 4. Kl.,

at indstille sig til Afgangsexamens anden Del for 2

Aar efter Udtrædelsen, samt at Ministeriet, hvad det

andet opkastede Sporgsmaal angaar, med Hr. Stift-

amtm. og D. Hojærv. maa være enigt i, at det ligger

i Skolens egen Haand efter afholdt Optagelsesprøve at

afvise dem, som ikke anses for fuldstændig forberedte

til at folge Klassens Undervisning i det sidste Aar og

med Frugt tilendebringe Kurset; ligesom man ogsaa

ganske maa tiltræde DHrr.'s Bemærkning om Utilstede-

ligheden af Examen for Privatister udenfor den regel-

mæssige Examenstid.

23. Juni. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

over Islands Nord- og Ostamt, ang. Udgifterne til

Postvæsenet i dette Amt. Khavn den 23. Juni

1870. — Isl. Kopib. 1870 Nr. 450. Ti'oindi um stjornar-

målefni fslands III, S. 53—54.

I behgl. Skrivelse af 8. Februar d, A. har Hr.

Amtra. bl. A. andraget, at det i Henhold til Ministe-

riets Skrivelse af 25. Februar f. A. til Postvæsenet i

Nord- og Ostamtet normerede Belob af 400 Rd. ikke

er tilstrækkeligt til at afholde Omkostningerne ved de

sædvanlige Postture i Amtet, og at De derfor har været
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nodsaget til at afskaffe 1 af Turene til Reykjavik og 1870.

2 af Turene fra Eskifjord til Akureyri. I Skrivelse af 23. Juni.

10. næstefter har De dernæst anholdt om, at der for

at afhjælpe den efter Iværksættelsen af Deres om-

meldte Foranstaltning yderst mangelfulde Postgang i

Amtet, maa soges udvirket, at 1 eller 2 af det is-

landske Postdampskibs paatænkte 7 Ture til Reykjavik

opgives, imod at samme paa dets ovrige Ture maatte

anlobe Nordlandet paa den i Skrivelsen nærmere an-

givne Maade.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning tjenstl. melde, at da det i Ministeriets Skrivelse

af 25. Februar f. A. er forudsat, at det Tilfælde kan

indtræde, at det kan blive nodvendigt at overskride

de for hvert Amt til Postvæsenet normerede Belob, og

det i saa Henseende er stillet i Udsigt, at det Mang-

lende vil kunne blive bevilget af vedkommende Amts-

repartitionsfond, har det været Ministeriet i hoj Grad •

paafaldende, at Hr. Amtm. af Frygt for eventuel Over-

skridelse af det til Nord- og Ostamtet bestemte Belob

har valgt den Udvej paa egen Haand at afskaffe de

ommeldte Postture, og derimellem oven i Kjobet den

Posttur, hvormed Syssel- og Administrationsregnska-

berne skulle afsendes, for at være her tilstede i rette

Tid til Budgettets og Statsregnskabets Affattelse, frem-

for at folge den i Ministeriets ovennævnte Skrivelse

anviste Vej, at gjore Indstilling om det eventuelt mang-

lende Belobs Dotering. Man skulde derfor lige tjenstl.

have Hr. Amtm. anmodet om at ville for Fremtiden

retablere den omhandlede Posttur til Reykjavik saavel-

som de to Postture mellem Akureyri og Eskifjord,

hvortil Udgiften i fornodent Fald vil kunne afholdes af

Amtsrepartitionsfonden.

Sluttelig tiifojes, at Ministeriet maa anse det for

unyttigt for Tiden at indlede Forhandlinger med Post-

væsenet om Forandringer i de for Postdampskibet be-

stemte aarlige Reiser.

xx. b. ;'S m - i
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1870. Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden

. Juni over Islands Nord- og Ostamt, ang. Amtmændenes

Pligt til at kontrollere Sysselmændenes Regninger

i Strandingssager. Khavn den 23. Juni 1870.—
Isl. Kopib. 1870 Nr. 452. Tl&indi um stjornarmålefni fslands

Med Hensyn til, at Hr. Amtm. i behgl. Skrivelse

af 2. Febr. d. A. bl. A. har forespurgt, om De ikke

uden Hensyn til Vedkommendes Rekvisitioner er for-

pligtet til at recensere og bedomme vedkommende Sys-

selmands Beregning af Diæter og Inkassationsgebyr i

Anledning af det franske Fiskerfartoj oEmilieos Stran-

ding og Bortsalg ved offentlig Auktion, skulde man til

behgl. Efterretning og videre fojende Foranstaltning

tjenstl. melde, at Hr. Amtm.'s Foresporgsel maa be-

svares bekræftende. — Det tilfojes, at De senere vil

kunne vente Svar paa det andet i Deres fornævnte

Skrivelse opkastede Sporgsmaal ,
angaaende hvilket

Ministeriet har indledet Brevvexling med Generaldirek-

toratet for Skattevæsenet.

Juni. Lov om Udgivelsen af en Lovtidende og en

Ministerialtidende. Khavn den 25. Juni 1870. —
Depart. 1870 S. 466—68, jfr. S. 73—77; Algreen-Ussings Lov-

saml, for 1870 S. 223-224.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Rigsdagen

har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet fol-

gende Lov:

§ 1. Fra 1. Januar 1871 udgives ved Regjerin-

gens Foranstaltning en Lovtidende og en Ministerial-

tidende.

§ 2. I Lovtidenden indtores saavel alle Love som

alle kgl. og ministerielle Anordninger, under hvilket

Navn de end maatte udstedes (Anordninger, aabne
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Breve, Bekjendtgjorelser, Kundgjorelser, Plakater, Regle- 1

menter, Regulativer, Instruxer, Vedtægter o. s. v.), og 25.

hvad enten de Forskrifter, som deri indeholdes, ved-^
-^

komme hele Riget eller kun enkelte Provinser, Stæder

eller Egne eller Dele af Befolkningen.

§ 3. Fra det nævnte Tidspunkt af bortfalder den

hidtil foreskrevne Thinglæsning af Love og Anordninger,

hvorimod disses OfFentliggjorelse igjennem Lovtidenden

bliver den bindende Bekjendtgjorelsesform. Den paa-

gjældende Lov eller Anordning træder, forsaavidt den

ikke indeholder nogen herfra afvigende Bestemmelse, i

Kraft Ugedagen efter den Dag, da det Numer af Lov-

tidenden, hvori den bekjendtgjores, er udgivet. Hvert

Numer skal betegne den Dag, da det udgives.

§ 4. I Henseende til Bekjendtgjorelsen af de An-

ordninger, der i Medfor af Lovgivningen kunne udstedes

af stedlige Myndigheder, har det i Almindelighed sit

Forblivende ved de nugjældende Regler. Dog skal

vedkommende Ministerium efter Indstilling fra den sted-

lige Myndighed kunne befale, at en af denne udstedt

Anordning indfores i Lovtidenden. Det Samme skal

og ske, hvor Thinglæsning hidtil undtagelsesvis har

været foreskreven med Hensyn til slige Anordninger.

Optages saadanne Anordninger i Lovtidenden, har deres

OfFentliggjorelse deri samme Retsvirkning som andre

Loves og Anordningers. Den ellers paa Stedet bruge-

lige Bekjendtgjorelse skal i saa Fald ligefuldt iagttages,

uden at dog nogen i denne Henseende indloben For-

sSmmelse kan svække Virkningen af den ved Lov-

tidenden skete OfFentliggjorelse.

§ 5* I Ministerialtidenden optages i Reglen de

administrative, kgl. eller ministerielle Befalinger af al-

mindeligere Karakter, som udstedes til vedkommende

Ovrigheder og Myndigheder, saa og de Resolutioner og

Tilkendegivelser vedkommende enkelte Tilfælde, der

kunne have almindelig Interesse. Herved skal det dog:

ikke være forment de Ministerier, som dertil maatte

35*
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1S70. have særegen Anledning, ganske eller tildels at benytte

5~}^ en Meddelelsesmaade, der alene er beregnet paa de

dem Underordnede,

§ 6. Ministerialtidenden kan iovrigt optage, efter

vedkommende Ministeriums nærmere Bestemmelse, saa-

danne Oplysninger og Meddelelser, hvis Offentliggjorelse

findes hensigtsmæssig.

§ 7. Exemplarer af Lovtidenden tilstilles samt-

lige Dommere, Ovrigheder og Kommunalbestyrelser uden

Betaling. Iovrigt blive de nærmere Bestemmelser, sig-

tende til denne Lovs Gjennemforelse, at fastsætte ved

kgl. Anordning.

§ 8. Denne Lov gjælder ikke for Færoerne.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Ostamt, ang. Spørgsmaal om

Afgiftsnedsættelse samt Omtaxation af to Jorder.

Khavn den 30. Juni 1870. -isLKopib. i870Nr.473.

Tftindi um stjornarmålefni fslands III, S. 56.

Ved at fremsende 2 med vedkommende Syssel-

mands Erklæring ledsagede Andragender, hvori Ejeren

af Jorden Skogar i Mjoafjord i Sondermula Syssel,

Sveinn Sigurfcssou, og Ejeren af den ligeledes i Mjoa-

fjord beliggende halve Jord Fjorfcur, Olafur Gu&mundssou,

anholde om, at der i Betragtning af de Beskadigelser,

som de ommeldte Jorder efter de de paagjældende An-

dragender vedlagte Skjonsforretninger have lidt ved

Fjeldskred, maa tilstaas dem Afgiftsfrihed af henholdsvis

3
/4 og Vé af deres paagjældende Jorder, — har Hr,

Amtm. i behgl. Skrivelse af ll.Febr. sidsti. indstillet,

at de ommeldte Jorders Dyrhed ved Omtaxation maa

nedsættes i det angivne Forhold.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at



JuBtm. Skriv. ang. Afgiftsnedsættelse. 549

ligesom Ministeriet savner Bemyndigelse til at indrorame 1870.

den ansogte Afgiftsfrihed, saaledes haves der i ngen^3o"~ju^
Hjemmel til Foretagelsen af en saadan Omtaxation som

af Ur. Aratm. indstillet.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 30. juni.

Islands Nord- og Ostamt, ang. Bestemmelserne

om Afstanden mellem Nabobygninger paa Akureyri.

Khavn den 30. Juni 1870. - isi. Kopib. 1870 m. 474.

Tftindi um stjornarmalefni fslands III, S. 56-57.

"Ved hertil at indsende et Andragende med Bilag,

hvori Kjobmand L. Popps Handelsfaktor, J. Halldérs-

son paa Akureyri, besværer sig over, at Bygnings-

kommissionen i den nævnte Kjobstad har nægtet hans

Principal at maatte forlænge et Pakhus 11 Alen ud-

over en Grund, hvorpaa der nu staar et lille Tommer-

hus, som under Forudsætning af Tilladelsens Meddelelse

vil blive nedrevet, hvilken Nægtelse væsentlig er mo-

tiveret ved, at bemeldte Pakhus, til hvis Opforelse i

den oprindelige Udstrækning der endda kun er meddelt

Tilladelse ad interim, ved Tilbygningen kun vil komme

til at ligge 1 Alen fra nærmeste Nabohus, — har Hr.

Amtm. i behgl. Skriv, af 26. Febr. d. A. indstillet, at

Ministeriet vil meddele den attraaede Tilladelse, idet

De gaar ud fra, at der in casu ikke kan være Sporgs-

maal om Anvendelse af Plak. 6. Januar 1857 § 5 B,

men kun om samme §'s Litr. C in fine og D, der ikke

udtrykkelig nævner Noget om Iagttagelsen af den i

Litr. B givne Bestemmelse om Afstanden mellem Nabo-

bygninger.

Foranlediget heraf skulde Ministeriet til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

- det efter hvad der i Sagen er oplyst maa have sit For-

blivende ved Bygningskommissionens Afgjorelse.
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1870. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden
O TI*

4

over Island, angaaende Lfinningerne til de ved

den islandske Landsoverret konstituerede to Pro-

kuratorer. Kjobenhavn den 2. Juli 1870. —
Isl. Kopib. 1870 Nr. 487. Tf&indi um stjornarmalefni fslands

III, S. 58- 59.

Næst at andrage, at^det Tidsrum, for hvilket der

ved Justitsm. Skriv, af 9. Februar 1866 var meddelt

Samtykke til, at de de tvende ved den kgl. islandske

Landsoverret konstituerede Prokuratorer, J. Gufcmunds-

son og P. Melsted, tilstaaede Lonninger af 250 Rd.

aarlig til hver maatte udbetales af den islandske Ju-

stitskasse, er udloben den 31. Decbr. f. A„ har Hr.

Stiftamtm. i behgl. Skrivelse af 29. Novbr. s. A. ind-

stillet, at Justitskassen endnu for Tidsrummet fra 1.

Januar til 30. Juni d. A. maa udrede de omspurgte

Lonninger, men at der derefter — i Betragtniug af,

at bemeldte Kasse taber en væsentlig Del af sine Ind-

tægter, naar Boder ved den almindelige Straffelovs

Ikrafttræden, den 1. August næstkommende, ikke længer

tilfalde samme, og med Hensyn til, at samme Kasse

efter det Althinget i afvigte Aar forelagte Udkast til

Lov om Opforelse af en Straffeanstalt og Fængsler i

Island eventuelt vil have at bære Omkostningerne ved

den forstnævnte Opforelse, — maa blive truffet For-

anstaltning til Udredelsen paa anden Maade af de om-

handlede Lonninger, der formentlig ikke kunne und-

væres eller nedsættes, naar man, hvad der maa anses

for særdeles magtpaaliggende, vil sikre sig tvende faste

Sagforere ved Landsoverretten. I Forbindelse hermed

har De endelig meddelt, at De under Forbehold af

Ministeriets Approbation vil lade de ommeldte Lon-

ninger udbetale af Justitskassen fra 1. Januar d. A.

at regne og indtil der herfra afgives Resolution i Sagen.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning, videre Bekjendtgjorelse samt fojende Foran-
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stakning tjenstl. melde, at Ministeriet tillader, at de

omspurgte Lonninger udbetales de ommeldte 2 Sag-

forere af Justitskassen indtil 31. Juli d. A., samt at

der derefter fra I. August at regne og indtil videre af

bemeldte Kasse maa udbetales dem hver et Vederlag

af 16 Rd. 64 Sk. maanedJig, og skulde man derhos

lige tjenstl. anmode Dem om behgl. at ville indkomme

med Forslag til fremtidig paa anden Maade end af

Jastitskassen at vederlægge de 2 Sagforere, for at Al-

thingets Betænkning derefter i næste Samling kan ind-

hentes om Sagen.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 5. juli.

over Islands Yestamt, ang. Tilladelse til at drive

Handel paa Geirseyri i Patriksfj ord. Khavn den

5. Juli 1870. — Isl. Kopib. 1870 Nr. 504. røindi um

stjornarmålefni fslands III, S. 59-60.

Med behgl. Skrivelse af 9. Marts d. A. har Hr.

Amtm. hertil indsendt et af vedkommende Sysselmands

Erklæring ledsaget Andragende, hvori Bonde Markus

Snæbjornsson, Ejer og Bruger af den tæt ved det

autoriserede Handelssted Patriksfjord i Baroastrands

Syssel beliggende Jord Geirseyri, hvor der i sin Tid i

Henhold til Indenrigsministeriets Resol. af 15. Decbr.

1852 er blevet opfort Handelsetablissement og i nogen

Tid drevet Handel, ansoger om Tilladelse til uhindret

at maatte fortsætte den Handel, som han itblge det

ham af vedkommende Sysselmand under 4. Novbr. 1867

meddelte Borgerbrev har begyndt at drive i det om-

handlede Etablissement, hvorhos De har indstillet An-

dragendet til Bevilgelse.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

Ministeriet ikke finder Noget at erindre imod, at An-
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1870. drageren for sin Person fortsætter den af ham paa

^T~^jT Geirseyri begyndte Handel.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til Biskoppen over Island, ang. UnderstSttelsen til

trængende Emeritpræster og Præsteenker i Island.

Khavn den 6. Juli 1870. — isi. Kopib. 1870 Nr. 512.

Ti&indi ura stjornarmålefni Islands III, S. 60—61.

Efter at Deres Hqjærv. havde givet saavel den i

afvigte Aar afholdte Synodalforsamliug i Reykjavik som

Præsterne i forrige H61ar Stift Leilighed til at ytre sig

over den af Ministeriet i Skriv, af 31. Maj f. A. ud-

talte Anskuelse, at det i Henhold til den Forstaaelse

af § 7 i Anordn. 15. Decbr. 1865, der for Fremtiden

vil være at folge, vilde være principrigtigt, at den af

Kontributionerne fra Præstekaldene i bemeldte Stift

opsamlede Kapital, der den 31. Decbr. 1868 belob sig

til 687 Rd. 59 Sk., slaas sammen med en anden rente-

bærende Kapital, stor 267 Rd. 19 Sk., hvis Renter

aarlig uddeles paa Synodalmodet mellem trængende

Emeritpræster i forrige Skålholt Stift, samt at den aar-

lige Rente af den samlede Sum fremdeles paa Syno-

dalmodet fordeles efter de samme Regler som Kontri-

butionerne fra Præsterne, jfr. fornævnte Anordnings § 7

in fine, mellem samtlige trængende Emeritpræster og

Præsteenker i Island uden Hensyn til deres Opholds-

sted, — har D. Hojærv. i behgl. Skriv, af 21. MarU
d. A. meddelt, at medens Synodslforsamlingen hartil-

traadt den ovenfor udtalte Anskuelse, have samtlige

Provster i forrige H6lar Stift modsat sig, at de om-

meldte Kapitaler forenes, idet de navnlig have gjort

gjældende, at Geistligheden i nysnævnte Stift, der er

er ulige mindre i Antal og i flere Henseender uhel-

digere stillet end Geistligheden i forrige Skålholt Stift,

har en udelukkende Ret til Renterne af den derfra
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opsamlede Kapital. Med Hensyn hertil har D. Hojærv. 1870.

bemærket, at De ikke kan skjonne, at Geistligheden i "^"j^
forrige Holar Stift har noget Retskrav paa udelukkende

at nyde Understøttelse af Renterne af den tidtnævnte

Kapital, da Opsamlingen af samme forst er begyndt

længe efter at de to Stifter vare ophævede som saa-

danne og forenede til ét, og Fondens Tilblivelse nær-

mest maa betragtes som en Inkonsekvens i Landets

geistlige Administration, og De har derfor principielt

udtalt Dem for, at den paatænkte Forening af de to

Kapitaler iværksættes.

Da Ministeriet maa tiltræde det af Deres Hojærv.

saaledes Ytrede, skal man tjensl. anmode Dem om

behgl. at ville foranstalte det Fornodne med Hensyu

til at de 2 omhandlede Kapitaler slaas sammen i 1,

og forsaavidt de maatte indestaa til Forrentning i Jorde-

bogskassen, heller anbringes i 4 pCt. rentebærende

Statsobligationer, hvorefter Renterne af den samlede

Sum ville være at dele i to lige Dele, hvoraf den ene

Halvdel tilfalder Emeritpræsterne og den anden Halvdel

Præsteenkerne efter en af Synodalforsamlingen fore-

tagen Deling uden Hensyn til deres Opholdssted.

Bekjeudtgj oreise ang. en revideret Fortegnelse 8. Mi.

over de islandske Præstekalds Indtægter. Khavn

deil 8. Juli 1870. — Isl. Porest. og Resol. Prot. 1870

Nr. 18. Depart. Tid. 1870 S. 1056-60; Algreen-Ussings Lov-

saml. 1870 S. 286—92: Tloindi um stjornarmålefni fslands III,

Auglysing um endurskobab brauoamat å Islandi.

Samkvæmt })egnlegum tillogum kirkju- og kennslu-

stjornarinnar hefir hans håtign konunginura J)6knazt

6. dag
J).

ni. allrainildilegast ab stabfesta hib endur-

skobaba braubamat å Islandi, er hjer er prentab å eptir,

og samib hefir verib årib 1868 samkvæmt tilskipun 15.
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1870. desembermån. 1865 1. grein, J>annig ab tjeb braubaraat

8. Juli. oblist gildi 1, oktébermån. næstkomandi.

j>etta skal hjer meb kunngjort til leibbeiningar

ollum {>eini, er hlut eiga ab måli. — I kirkju- og kennslu-

stj6minni 8. dag jiilimån. 1870.

Bekj endt gj oreise angaaende en revideret For-

tegnelse over de islandske Præstekalds Indtægter.

Paa Kirke- og Undervisningsministeriets derom

nedlagte allerund. Forestilling har det behaget H. M.

Kongen under 6. d. M. allern. at stadfæste hostrykte

i Aaret 1868 ifolge Anordn, af 15. Decbr. 1865 § 1

affattede-] reviderede Fortegnelse over de islandske

Præstekalds Indtægter, saaledes at bemeldte Fortegnelse

træder i Kraft den 1. Oktober næstkommende.

Dette bekjendtgjores herved til Efterretning for

alle "Vedkommende. — Ministeriet for Kirke- og Un-

dervisningsvæsenet den 8. Juli 1870.

Endurskobab braubamat å fslandi,

samib årib 1868 samkvæmt tilskipun 15. desemberm.

1865 1. gr. og allramildilegast stabfest meb konungs-

urskurbi dagsettum 6. dag julim. 1870.

A.

Braubin eptir profastsdæmum.

Norburmula préfastsdæmi

:

'': :^: r̂ ''
Rd. ~

, .Sk?

1. Skeggjastabir 430 12

2. Hof i Vopnafirbi . . 1545 53

3. Hofteigur ......... 499 67

4. Kirkjubær i Tungu 722 32

5. Val|)j6fstabur 680 89

6. As i Fellum . . 371 17

7. Hjaltastabur og Eybar 599 9
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Rd.

8. Desjarmyri 323

9. Klyppstafcur 269

Sufcurmula profastsdæmi:

10. Dvergasteinn 520 39

11. Vallanes 696 55

12. Hallormsta&ur 411 47

13. f>ingmuli 340 58

14. Skorastafcur
1 477 64

15. H61ruar i Reyoarfiroi 1119

16. Kolfreyjustaour 836 93

17. Stoo 217 1

18. Heydalir i Breiodal 824 4

19. Berufjorour 441 93

20. Hof i Ålptafiroi 637 33

Austurskaptafells profastsdæmi:

21. Stafafell i L6ni 524 90

22. Bjarnanes 353 18

23. Einholt 240 27

24. Kalfafellstaour 223 16

25. Sandfell 111 89

Vesturskaptafells pr6fastsdærai

:

26. Kålfafell a Siou 118 41

27. Kirkjubæjar klaustur 463 31

28. Meoallands ping 234 62

29. Åsar 134 84

30. {»ykkvabæjar klaustur 227 20

31. Reynis ping .323 86

32. Solheima ping 302 61

Rangårvalla profastsdæmi:

33. Eyvindarh61ar 474 22

34. Holt undir Eyjafjoilura 771 53

35. St6ridalur 178 21
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1870. £WL Sk.

8. Juli. 36. Flj6tshlioar ping 283 39

—\"—
"37. Breioabolsta&ur i Flj6tshlio . . . 1172 90

38. Landeyja (Kross) bing 549 69

39. Keldna ping 366 50

40. Oddi å Rangårvollum 1103 81

41. Storuvellir a Landi 355 23

42. Efriholta ping 376 48

43. Kålfholt 530 89

44. Vestmannaeyjar 809 81

Årnes profastsdænii

:

45. Storiniipur 203 44

46. Hruni i Ytrahrepp 592 56

47. Hreppholar 274 72

48. dlafsvellir . 282 1

49. Hraungeroi i Floa 606 50

50. Gaulverjabær i Floa 569 53

51. Stokkseyri . 813 28

52. Torfastaoir 423 83

53. MiSdalur 221 70

54. Mosfell i Grimsnesi 216 37

55. Klausturh61ar 320 76

56. I>ingvellir 324 65

57. Arnarbæli i Olfusi 718 83

58. Selvogs ping 220 16

Gullbringu og Kjésar profastsdæmi:

59. Staour i Grindavik 246 60

60. Utskalar i Garoi 689 89

61. Kålfatjorn 596 26

62. Garoar å Ålptanesi 1007 86

63. Reykjavik 1524 77

64. Mosfell i Mosf'ellssveit 361 »

65. Kjalarnes J)ing 343 51

66. Reynivellir 314 19
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Borgarfjarfcar profastsdæmi: 1870.

Ed. Sk. 8. Juli.

67. Saurbær å Hvalfjar&arstrond . . . 414 14

68. Garftar å Akranesi 583 48

69. 388 23

70. 351 62

71 ["iiinHnr 258

72. 598 . 7

Myra profastsdæmi:

73. 428 83

74. Hvammur i Nor&urårdal . . 426 81

75. 748 69

76. 526 11

77. 252 27

78. 1067 00

79. 531 5

Snæfellsnes profastsdæmi

:

80. 561 33

81. 922 67

82. 201 76

83. 399 17

84. 493 63

85. Helgafell 1090 87

86. Breioabolstafmr a Skogarstrond . . 497 20

Dala profastsdæmi

:

87. Miodala ping og Kvennabrekka . 698 6!)

88. . 442 62

89. Hvammur i Hvammssveit . . . . 626 34

90. 401 58

91. . 292 27

Bar&astrandar profastsdæmi:

92. Garpsdalur 211

93. Sta&ur å Reykjanesi 658

94

60
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1870. Kd- Sk-

8. Juli. 94. Gufudalur 259 39— 95. Flatey . 266 6

96. Brjånslækur 312 68

97. Sau&lauksdalur 400 69

98. Selardalur 621 19

99. Otrardalur . 148 28

Vesturisafjar&ar pr6fastsdæmi

:

100. Rafnseyri 250 15

101. Alptamyri 228 86

102. Sandar i Dy>afir&i 242 78

103. Dyrafjar&ar ping 335 24

104. Holt i Onundarfir&i 549 72

105. Sta&ur i Sugandafir&i 129 57

Nor&urisafjar&ar préfastsdæmi

:

106. Eyri vi& Skutulsfjor& ..... 533 20

107. Ogur ping 366 5

108. Vatnsfjor&ur ........ 815 3

109. Kirkjub61s ping ....... 231 84

110. Sta&ur å Snæfjallastrond ... 175 13

111. StaBur i Grnnnavik 249 56

112. Sta&ur i ABalvik 224 .92

Stranda prof'astsdæmi:

113. Årnes 405 52

114. Sta&ur i Steingrinisfir&i .... 617 86

115. Trollatunga . ........ . .
' 266 47

116. Prestbakki i Hrutafir&i .... 401 12

Hunavatns profastsdæmi

:

117. Sta&ur i Hrutafir&i 252 6

118. Sta&arbakki 544 9

119. Melsta&ur 877 2

120. TjSrn a Vatnsnesi og Vesturhéps-

holar 410 19
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Rd. Sk. 1870.

121. Breibabolstabur i Vesturhopi . . 756 25 8. Juli.

122. J>ingeyra klaustur 488 79

123. Undirfell 446 61

124. Hjaltabakki ........ 174 38

125. Aubkula i Svinadal 398 63

126. Blondudalsholar 342 64

127. Bergstabir • 396 51

128. Hoskuldstabir 598 91

129. Hof å Skagastrond 347 19

Skagafjarcar profastsdæmi:

130. Hvammur i Laxårdal 231 18

131. Fagranes 250 19

132. Reynistaoar klaustur 259 64

133. Glaumbær 793 31

134. Mælifell 517 41

135. Goodalir 323 77

136. Miklibær i Blbnduhlib meb Flugu-

myrar sokn 530 29

137. Holar i Hjaltadal meo Hofstaoa s6kn 480 48

138. Hofs ping å Hofbastrond ... 411 14

139. Fell i Sljettuhllb 302 94

140. Barb i Flj6tum 518 95

141. Knappsta&ir 141 10

142. Ripur 193 14

Eyjafjarbar profastsdæmi

:

143. Hvanneyri 264 43

144. Kviabekkur 371 69

145. Tjorn i Svarfa&ardal og Upsir . . 569 30

146. Vellir i Svarfabardal 496 7

147. Stærri-Årskogur 226 17

148. Mobruvalla klaustur 583 56

149. Bægisa og Myrkå 536 76

150. Glæsibær 423 47

151. Hrafnagil 922 39
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1870. Rd. Sk.

8. Juli. 152. Grundar ^ing 336 22

'153. Mikligar&ur 254 56

154. Saurbær i Eyjafirfci 420 60

155. Mifcgar&ar i Grimsey . . . . . 145 91

Su2>url)ingeyjar pr6fastsdæmi:

156. Laufås 586 28

157. Hofti 318 57

158. £onglabakki 185 51

159. Hals i Fnjoskadal 437 88

160. f>6roddsta&ur i Koldukinn ... 366 83

161. Lundarbrekka 238 68

162. Myvatns ]y\ng ....... 277 38

163. Grenjafcarstafcur . 1045 95

164. Miili og Nes i A&alreykjadal . . 645 17

165. Helgasta&ir 343 10

166. Husavik 297 31

Norfcur[)ingeyjar pr6fastsdæmi:

167. Gar&ur i Kelduhverfi 244 20

168. Skinnastafcir i Axarfirfci .... 329 19

169. Prestholar 318 20

170. Svalbarb i I>istilfir&i 481 23

171. Sau&anes 979 18

B.

Braufcin eptir upphæfc tekjanna.

1. Flokkur. Afealbraufc.

1. Hof i Vopnafir&i 1545 53

2. Reykjavik 1524 77

3. Brei&abolstafcur i Fljotshlib . . . 1172 90

4. Holmar i Rey&arfir&i 1119 *

5. Oddi å Rangårvolluin 1103 81

6. Helgafell 1090 87

7. Hitardalur 1067 56
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Rd. Sk. 1870.

8. 1043 95 8. Juli.

9.
m

1007 86^

10. 979 18

11. Stafcastabur 922 67

12. 922 39

13. 877 2

14. 836 93
'

15. 824 4

16.
V

815 3

17.
w

813 28

18.
• i/

809 81

19. 793 31

20.
t

771 53

21. Brei&abolsta&ur i Vesturhopi . . . . 756 25

22. 748 69

23. 722 32

24. 718 83

•

2. Flokkur. Betri mefcalbraufc.

1. Mi&dalaJ)ing og Kvennabrekka . . 698 69

2. 696 55

3. 689 89

4. 680 89

5, 658 60
6. Miili og Nes i A&alreykjadal . . . 645 17
7. Hof i Ålptafirfci 637 33
8. Hvammur i Hvammssveit .... 626 36
9. 621 19

10. 617 86
11. 606 50
12.

•*
599 9

13. Hoskuldasta&ir ....... 598 91
14. 598 7•

15. Kålfatjorn 596 26
16. Hrnni i Ytrahrepp 592 56

XX. B. 36
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1870. Ed. Sk.

8. Juli. 17. Laufås 586 28
~~~~*~"18. Mo&ruvalla klaustur 583 56

19. Garoar a Akranesi 583 48

20. Gaulverjabær i Floa ..... 569 53

21. Tjorn i Svarfaoardal og Upsir . . 569 30

22. Miklaholt 561 33

23. Holt i Onundarfiroi 549 79

24. Landeyja (Kross) ping 549 69

25. Staoarbakki 544 9

26. Bægisa og Myrkå 536 76

27. Eyri vio Skutilsfjoro 533 20

28. Hitarnes ping 531 5

29. Kålfholt 530 89

30. Miklibær i Blonduhlio meo Flugu-

myrar sokn 530 29

31. Borg i Borgarfiroi 526 11

32. Stafafell i L6ni 524 90

33. Dvergasteinn 520 39

34. Baro i Fljétum 518 95

35. Mælifell .517 41

3. Flokkur. Lakari meoalbrauo.

1. Hofteigur 499 67

2. Breioabolstaour a Sk6garstroud . . 497 20

3. Vellir i Svarfaoardal 496 7

4. Setberg 493 63

5. J)ingeyra klaustur 488 79

6. Svalbaio i t>istilfiroi 481 23

7. Holar i Bjaltadal meo Hofstaoas6kn 480 48

8. Skorastaour 477 64

9. Eyvindarholar 474 22

10. Kirkjubæjar klaustur 463 31

11. Undirfell 446 61

12. HjarSarholt i Laxårdal 442 62

13. Berufjor&ur .441 93
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Kd. Sk. 1870.

14. Hals i Fnjoskadal 437 88 8. Juli,

15. Skeggjastafcir 430 22

16. Gilsbakki 428 83

17. Hvammur i Norburardai .... 423 81

18. Torfastafcir . . ; 423 83

19. Glæsibær . . ; 423 47

20. Saurbær i Eyjafirfei ...... 420 60

21. Saurbær å Hvalfjarfcarstrond . . . 414 14

22. Hallormsta&ur ........ 411 47

23. Hofs J)ing å Hoftastrond .... 411 14

24. Tjom å Vatnsnesi og Vesturhåps-

holar 410 19

25. Arnes i Trjekyllisvik ; . . . . 405 52

26. Skar&s ting 401 58

27. Prestbakki i Hnitafir&i 401 12

28. Sau&lauksdalur 400 69

29. Nes ting . . ; 399 17

30. Aufckula i Svinadal ...... 398 63

31. Bergsta&ir 396 51

32. Melar i MelasveU 388 23

33. Efri-Holta{)ing . ; 376 48

34. Kviabekkur . v v 371 69

35. Ås i Fellum 371 17

36. f)6roddsta<Jur i Koldukinn .... 366 83

37. Keldna ting 366 50

38. Ogur ])ing 366 5

39. Mosfell i Mosfellssveit 361

40. Storuvellir å Landi 355 23

41. Bjarnanes 353 18

42. Hest t'mg . ; . 351 62
• *

4. Flokkur. Fåtæk braufc.

1. Hof a Skagastrtfnd 347 19

2. Kjalarnes ting ....... 343 51

3. Helgasta&ir 343 10

36*
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1870. Rd. Sk.

8. Juli. 4. Blondudalsholar 342 64

5. f)ingmuli 340 58

6. Grundar \Ax\g . . 336 22

7. Dyrafjarfcar (Mtyra) t)ing .... 335 .24

8. Skinnastafeir i Axarfir&i .... 329 19

9. J>ingvellir i J)ingvallasveit . . . . 324 65

10. Reynis J)ing ........ 323 86

11. Gofcdalir 323 77

12. Desjarmyri . . . 323 17

13. Klausturholar 320 76

14. Hof&i i Hof&ahverfi ....... 318 57

15. Prestholar a Sljettu . ..... 318 20

16. Reynivellir i Kjos . 314 19

17. Brjånslækur a BarBastrond ... 312 68

18. Fell i SljettubliB 302 94

19. Solheima bing ....... 302 61

20. Husavik'å Tjornesi ...... 297 31

21. Saurbæjar bing ....... 292 27

22. FljotshliBar bing 283 39

23. Olafsvellir å SkeiBum . . . . . 282 1

24. Myvatns bing 277 38

25. Hreppholar ......... 274 72

26. KlyppstaBur ........ 269 1

27. Trollatunga ......... 266 47

28. Flatey å BreiBafirBi 266 6

29. Hvanneyri i SiglufirBi 264 43

30. Reynistafcar klaustur 259 63

31. Gufudalur . . 259 39

32. Lundur . . 258 *
* *

33. MikligarBur . . 254 56

34. StaBarhraun ........ 252 27

35. StaBur i HriitafirBi ...... 252 6

36. Fagranes 250 19

37. Rafnseyri . 250 15

38. StaBur i Grunnavik 249 56
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. Rd. Sk. 1870.

39. . . 246 60 8. Jali.

40. . . 244 20
- ^

41. . 242 '78

42. 240 27

43. , , 238 68

44. 234 62

45. 231 84

46. , . 231 18

47. , 228 86

48. 227 20

49. , , 226 17

50. 224 92

51. 223 16

52. , . 221 70

53. . , 220 16

54. Stob i Sto&varfir&i .... 217 1

55. Mosfell i Grimsnesi .... . . 216 37

56. 211 94

57. Stori-Nupur . . . . . . , . 203 44

58. Breifcavikur [>ing . . . , . . . 201 76

59. . . 193 14

60. J)onglabakki 185 51

61. Storidalur . . 178 21

62. Statur å Snæfjallastrond . . . . 175 13

6 i.
. . 174 38

64. 28

65. Mifegarfcar i Grimsey . . . 145 91

66. . 141 10

67. . 134 84

68. 129 57

69. Kålfafell a Si&u 118 41

70. 111 89
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1870. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Spfirgsmaal om Låsning af Sopas

og om Læsteafgift. Khavn den 9. Juli 1870.—
Isl. Kopib. 1870, Nr. 514. Tftindi um stjornarmålefni fslands

III, S. 73-74.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Byfogden

i Reykjavik auholder om, at det maatte tilstedes O.

Gislason af Reykjavik at udlosse 50 Tdr. Salt af et

paa bemeldte Kjobstads Rhed liggende fransk Fisker-

skib, »Victorine«, uden at dette Skib loser Sopas, eller

i alt Fald imod at samme kun erlægger Afgift af det

Læsterum, som det nævnte Parti Salt indtager, har

Hr. Stiftamtm. i behgl. Skrivelse af 29. April sidsti.

andraget, at De af Hensyn til den fuldstændige Salt-

mangel, der til den givne Tid herskede i Reykjavik og

omliggende Handelspladser, har troet at turde bevilge

det ommeldte Andragende under Betingelse af, at det

ommeldte Skib ikke er ankommet til Reykjavik i den

Hensigt at drive nogensomhelst Handel og at de om-

spurgte 50 Tdr. Salt ikke af Kjoberen agtes benyttede

til dermed at drive Handel, idet De har antaget at

finde en tilstrækkelig Analogi som Hjemmel for den

saaledes trufne Bestemmelse i Lov om Skibsfart og

Handel paa Island af 15. April 1854 § 2 in fine. Idet

De anholder om Ministeriets Approbation paa den om-

handlede Foranstaltning, har De derhos indstillet til

Ministeriets Afgjorelse, om Læsteafgiften i det om-

handlede Tilfælde helt maa eftergives, eller om Kjo-

beren skal erlægge Afgift af det Læsterum, som det

omhandlede Salt har optaget i Skibet, hvilken Afgifts

Belob vil udgjore 4 Rd. 48 Sk.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med

Finansministeriet, skulde man til behgl. Efterretning

tjenstl. melde, at ihvorvel der ikke af den af Dem

paaberaabte Lovbestemmelse, der indeholder en særlig
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Undtagelse, lader sig udlede nogen Hjemmel for den

af Dem brugte Freragangsmaade, har Ministeriet dog

troet, at der efter Omstændighederne turde være Grund

til at approbere samme saaledes, at der ikke vil være

at erlægge nogen Læsteafgift af det omhandlede Fartoj.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 9. juli.

over Island, ang. den paabudte Eonsnlarattestation

paa Varefortegnelser og Sandhedspas. Xhavn den

9. Juli 1870. — Isl. Kopib. 1870 Nr. 515. Tftindi um

stjornarmålefni fslands III, S. 74.

Udenrigsministeriet har meddelt hertil, at Skipper

L. Reinertsen, Forer af den norske Skonnert »Mer-

cantil«, drægtig 26 norske Kommercelæster = 29V2

dansk Kommercelæst, eller 54,08 Register-Tons, ifolge

Indberetning fra den kg). Konsul i Bergen i Begyn-

delsen af Juni Maaned d. A. er afseilet derfra til

Reykjavik med en Ladning af formalede og uformalede

Kornvarer m. v., uden at have henvendt sig til Kon-

sulatet for at faa den i Lov om Skibsfart og Handel

Paa Island af 15. April 1854 § 8 foreskrevne Paa-

tegning paa Varefortegnelsen og Sundhedscertifikatet.

Ved at meddele Foranstaaende til behgl. Efter-

retning og videre fojende Foranstaltning, skulde man
ifolge bemeldte Ministeriums Begjæring tjenstl. anmode
Hr. Stiftanitm, om behgl. at ville foranledige indkrævet
hos vedkommende Skibsforer de ved nysnævnte Lovs

§ 8, sammenholdt med Instruktion for de danske Kon-
ger i Udlandet af 24. Marts 1868 § 46, hjemlede

Konsulatgebyrer, hvis Belob eventuelt bedes indsendte

hertil.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden
over Islands Nord- og Ostamt, ang. Tiikj fibsafgift

ii
9. Juli.
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1870. af et indstrandet Skib. Khavn den 9. Juli 1870.

9. Juli *s ** Kopib. 1870 Nr. 520. Ti&indi um stjornarmålefni Islands

III, S. 79.

I Forbindelse med Ministeriets Skriv, af 23. f. M. 2
)

skulde man tjenstl. meddele Hr. Amtm. til behgl. Efter-

retning, at Generaldirektoratet for Skattevæsenet har

besvaret Deres Foresporgsel om Beregningen af Til-

kjobsafgiften for det franske Fiskerfartoj »Emilie« D. 53

af Dnnkerque derhen, at da Skibet efter lovlig Om-
gang er kondemneret og bortsolgt ved offentlig Auktion,

vil Tilkjobsafgiften rigtig være at beregne efter Frdg.

1. Maj 1838 § 50, idet der af de foreliggende Ud-

talelser, ifolge hvilke der vistnok er Meningsulighed

tilstede om Skibets faktiske Tilstand efter dets Ind-

bringelse paa Siglufjorbur, dog næppe vil kunne udledes

tilstrækkelig Hjemmel til ved de foreliggende Sporgs-

maals Afgjorelse at omstode Betyduingen af at Skibet

blev kondemneret og som saadant bortsolgt.

+ |1*
ii 4i ^.f » '

_ * \ t *| - "J* ^t, *. j-if-X^X-i-". * Jjfil

9. juii. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

til Stiftsøvrigheden i Island, ang. Understøttelse

til Stiftsbibliotheket i Reykjavik m.v. Khavnden

9. Juli 1870. — Isl Kopib. 1870 Nr. 521. Trtindi um

stjornarmålefni fslands III, S. 80-81.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Bestyrelsen

for Stiftsbibliotheket i Reykjavik ansoger om en Under-

støttelse af 500 Rd. til Udvidelse af Bibliothekets Lo-

kale og til Udarbeidelse af en Fortegnelse over sammes

Boger, have Hr. Stiftamtm. og Deres Hojærv. i behgl.

Skriv, af 23. Marts d. A. bemærket, at den betydelige

Forogelse, bemeldte Bibliothek har modtaget i Lobet

af de sidste 20 Aar, hvorved det fra 6000 Bind er

blevet bragt op til 15000 Bind, nodvendiggjor dels at

*) se foran S. 546.
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dets hidtilværende Lokale paa Domkirkens Loft udvides 1870.

og at der indrettes et Udlaaningsværelse for Biblio- 9. Juli.

thekaren, hvortil vilde medgaa et Belob af 200 til 220

Rd., dels at der udarbeides en Fortegnelse over de

siden lb50, da det sidste Katalog blev affattet, er-

hvervede Boger, samt at denne Fortegnelse udgives i

Trykken, hvilken Foranstaltning vil medfore en Udgift

af 500 å 600 Rd., nemlig til Honorar for Fortegnel-

sens Udarbeidelse 250 å 300 Rd., og til Bogtryknings-

omkostninger et Belob af lignende Storrelse. Da samt-

lige Bibliothekets aarlige Indtægter, navnlig medjHen-

syn til, at der ifolge sammes Fundats hvert andet Aar

bor iudkjobes en kgl. 4 pCt. rentebærende Obligation

til Forogelse af dets faste Fond, medgaa til Afholdel-

sen af de ordinære Udgifter, have Hr. Stiftamtm. og

Deres Hojærv. anbefalet, at den ansogte Understøttelse

af 500 Rd. til Lokalets Udvidelse og til Honorar for

Udarbeidelsen af et Katalog bevilges af de paa Fi-

nansloven til uforudsete og tilfældige Udgifters Afhol-

delse fastsatte Belob, og fordeles paa 2 Aar, saaledes

at der i indeværende Finansaar udredes et Belob af

350 Rd., nemlig til Omkostningerne ved Udvidelsen af

Lokalet og Halvdelen af Honoraret for Kataloget, samt

at Resten af Honoraret udredes i Finansaaret 1871

—

1872 med 150 Rd., Alt paa den Betingelse, at Arbeidet

fuldfores i Aarene 1870 og 71. Hvad angaar Omkost-

ningerne ved Katalogets Trykning, have DHrr. ind-

stillet, at den ovennævnte Forpligtelse at foroge den

faste Fond maa suspenderes for Aarene 1870—74, og

det derved opsparede Belob anvendes til at udrede

trykningsomkostningerne. Sluttelig have DHrr. an-

befalet, at 4 Bogreoler, tilhorende den lærde Skoles

fiibliothek, hvilke der efter Bibliothekets FJytning ingen

^rug mere ses for, maa skjænkes Stiftsbiblioteket.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at

Ministeriet har bevilget et Belob af 500 Rd. til Ud-
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1870. videlse af Stiftsbibliotekets Lokale og til Udarbeidelse

"o^^T^af et Katalog over sammes Boger, saaledes at Belobet,

der er stillet til Hr. Stiftamtm.'s og Deres Hojærv.'s

Disposition ved Jordebogskassen, anvendes som af Dem
indstillet, nemlig i indeværende Finansaar 200 Rd. til

Lokalets Udvidelse og 150 Rd. til Honorar for Katalogets

Affattelse, og i næste Finansaar Restbelobet 150 Rd. for

Katalogets Fuldforelse. Idet bemærkes, at Ministeriet

vil soge erhvervet allerh. Tilladelse til at 200 Rd. af

Bibliothekets Indtægter i Aarene 1870—74 istedetfor

Obligationers Indkjob maa anvendes til Afholdelse af

Omkostningerne ved Katalogets Trykning, tilfojes, at

der fra Ministeriets Side ikke findes Noget at erindre

imod, at de ommeldte Bogreoler overlades tidtnævnte

Bibliothek uden Vederlag.

9. juii. Justitsministeriets islandske Departements

Skrivelse til samtlige Provster i Island, angaaende

Foretagelsen af en almindelig Folketælling i Island

til 1. Oktbr. 1870. Khavn den 9. Juli 1870. —
lal. Kopib. 1870 Nr. 561. Ti'oindi um stjornarmalefni fslands

III, S. 83-84.

Denne Skrivelse med tilhorende Schemata og Instruktion

er mutatis mutandis i alt Væsentligt enslydende med Isl. Dep.

Cirkulære af 15. Maj 1855 ang. Folketælling i Island til 1. Okt*

1855, og udelades derfor her.

25. juii. Knndgj oreise ang. nye 100 Rigsdaler- og 50

Rigsdalersedler, som af Nationalbanken sættes i

Omlob. Khavn den 25. Juli 1870. — (Justitsmini-

steriet.). Deparfc. Tid. 1870 S. 590; Algreen-Ussings Lovsaml-

1S70 S. 339.

. Vi Christian den Niende &c. G. V., at det for Os

er andraget, hvorledes Nationalbanken i Kjobenhavn

ifolge en af Bankens forenede Bestyrelse i sin Tid

tagen Beslutning onsker at sætte i Omlob 100 Rigs-
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dalersedler og 50 Rigsdalersedler med en fra Forskrif- 1870.

terne henholdsvis i Plakat 19. Decbr. 1845 og plakat^2l^JuTT
5. Novbr. 1834 noget afvigende Indretning, hvortil Vor

allerh. Bemyndigelse er ansogt.

I den Anledning have Vi allern. besluttet og be-

fale herved

:

§ 1. Nationalbanken i Kjobenhavn skal være be-

myndiget til med Hensyn til de 100 Rigsdalersedler,

som den fremtidig sætter i Omlob, at foretage folgende

Forandringer i den ved Plakat 19. Decbr. 1845 fore-

skrevne Indretning af disse Sedler, nemlig:

1) at hver Seddel bærer Tallet af det Aar, hvori

den udgaar fra Bankens Seddeltrykkeri,

2) at Ordet »Rigsbankdaler« i Sedlens Text foran-

dres til »Rigsdaler«,

3) at de tvende saakaldte torre Stempler bortfalde,

samt

4) at hver Seddel for Fremtiden underskrives paa

Forsiden kun af 2 fra Bankens Embedsmænd, hvorhos

Paategning om Notering, Registrering og Kontra-

notering bortfalder.

§ 2. De i § 1 under Nr. 3 og 4 foreskrevne For-

andringer skulle ogsaa gjælde for de 50 Rigsdalersedler,

som herefter sættes i Omlob.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse 8. August,

til StiftsOvrigheden paa Island, ang. Mageskifte af

Jorderne Asgautsstaåir og Villingaholt Khavn
den 8. August 1870. — isLKopib. i870Nr.636. Trt>-

indi um stjornarmalefni fslands III, S. 91.

Paa en af Kirke- og Undervisningsministeriet efter

Modtagelsen af Br. Stiftamtm.'s og Deres Hojærv/s
behgl. Skriv, af 8. Januar d. A. derom nedlagte aller-

"nderd. Forestilling har det behaget H. M. Kongen
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1870. under 27. f. M. allern. at bifalde, at Jorden Åsgauts-

É^AugusT
staoir med 3 Kvilder og Afbyggersted maa erhverves

til Præstegaard i Stokkseyri Præstekald ved Mageskifte

mod Jorden Villingaholt med den derværende Kirke og

dennes opsamlede Portion, Alt i den Tilstand, hvori

det nu befindes at være, og saaledes, at Ejeren af

Villingaholt for Eftertiden udreder til Præsten i Gaul-

verjabær et aarligt Salær af 40 Pd. Smor, hvorimod

en Stokkseyri Præstekald tilhorende Statsgjældsobli-

gation, stor 136 Rd. 85 Sk., tilstaas ham som yder-

ligere Vederlag.

Dette skulde man tjenstl. meddele DHrr. til behgl.

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse, idet man lige

tjenstl. skulde^have Dem anmodet om behgl. at ville

drage Omsorg for, at der ved Mageskiftets Fuldbyrdelse

afholdes en Synsforretning over Gaarden Åsgautsstaoir

med Bygninger og Tilliggende, for at den i sin Tid

kan afleveres til Eftermanden i Kaldet i forsvarlig Stand

eller med fuldkommen Aabod.

8. August. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Tilladelse til at erholde Lig af

afdøde Fattiglemmer m. v. til Obduktion ved Læge-

undervisningen i Reykjavik. Khavn den 8. August

1870. — Isl. Kopib. 1870 Nr. 637. Tioindi nm stjornar-

målefni fslands III, S. 92.

Med behgl. Skrivelse af 22. Marts d. A. har Hr,

Stiftamtm. hertil indsendt et Andragende, hvori Land-

fysikus i Island, Justitsraad Hjaltalin, anholder om, at

det maa tillades, at Ligene af afdode Fattiglemmer og

af Personer, der have nydt fri Medicin, maa, naar ved-

kommende Læge, og fornemmelig naar Lægerne ved

den i Reykjavik oprettede Lægeundervisning onske det,

overlades dem til Obduktion, uden at Samtykke af den

Afdodes Paarorende hertil udfordres. Endskjondt Hr.
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Stiftamtm. derhos har erkjendt det Onskelige i, at der 1870.

fra [det Offentliges Side kunde gjores Noget saavel i ^^ugusT
den omhandlede Henseende som med Hensyn til at

skaffe Lig til Dissektion ved ommeldte Lægeundervis-

ning, har De dog ikke troet at turde anbefale det At-

traaede, der formentlig strider imod den gjæidende

Fattiglovgivnings humane Aand.

Efter at Ministeriet i denne Auledning har brev-

vexlet med det kgl. Sundhedskollegium, skulde man til

behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl.

melde, at Ministeriet ikke ser sig istand til at meddele

den begjærte Tilladelse, men at det maa overlades til

Andrageren at indbringe Sagen for
4
Althinget, saafremt

han hertil maatte finde Anledning.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden is. August,

over Island, ang*. Kgl. Obligationers Forsyning

med nye Rentekoupons. Khavn den 18. August

1870. — Isl. Kopib. 1870 Nr. 693. Tftindi um stjomar-

målefni fslands III, S. 94-95.

Efter at Justitsministeriet havde tilstillet Finans-

ministeriet til AfgjGrelse det med Hr. Stiftamtm.'s behgl.

Skriv, af 25. Marts d. A. hertil indsendte Andragende,

hvori Landfogden henleder Opmærksomheden paa, at

det vil være fornodent, at der allerede i indeværende

Aar træffes Bestemmelse om, hvorledes der vil være

at forholde med Hensyn til de i Island cirkulerende

kgl. Obligationer, der ere forsynede med Rentekoupons,

naar disse sidste ere opbrugte, har Finansministeriet

meddelt, at Obligationerne ville være at indsende til

samme for at forsynes med et Stempelmærke om Ud-

leveringen af de nye Kouponsark og derefter tilbage-

sende med disse Ark. Til den Ende ville samtlige

Ejere af deslige Obligationer i Island have at indlevere

disse til Landfogden inden 11. Juni 1871, ledsagede af
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1870. en Skrivelse til Finansministeriet, hvori de indleverede

^•August. Obligationer indfyres med Litr., Nr., Datum og Sum,
~jm"

g hvori Ejerens Navn, Stilling og Bopæl opgives med

saa stor Nojagtighed og Fuldstændighed, at Forvexling

ikke kan opstaa. Landfogden maa meddele Indsenderne

et Interimsbevis for Modtagelsen, som disse ville have

at tilbagelevere, naar Statsobligationerne igjen over-

leveres dem i Forening med de nye Rentekoupons.

Landfogden vil derefter have at indsende de modtagne

Skrivelser og Obligationer med Postskibet under kgl.

Tjeneste til Finansministeriets Departement for Stats-

gjælden og Pensionsvæsenet, hvorfra de igjen ville blive

ham tilbagesendte paa samme Maade, ledsagede af de

nye Kouponsark til Udlevering til Ejerne. Ved Ud-

leveringen maa Interimsbeviserne forsynes med Ved-

kommendes Kvittering for Modtagelsen af Obligationerne

med de dertil horende nye Koupons, og med Hensyn til

disse Kvitteringer maa de i Finansmin. Bekjendtgj. af

22. Septbr. 1859 § 19 l
) foreskrevne Regler iagttages.

Til Legitimation ligeoverfor Statskassen maa Land-

fogden indsende de saaledes indlftste Interimsbeviser til

Finansministeriet, samt over Interimsbeviserne fore en

Journal, som udviser, naar og til hvem de ere udstedte,

naar Obligationerne ere indsendte af Landfogden og

modtagne tilbage, og naar Interimsbeviserne ere ind-

friede og indsendte til Ministeriet. Det bemærkes, at

det maa være de PaagjæJdendes egen Sag at foran-

stalte deres Obligationer afgivne til og afhentede fra

Landfogden.

Ved at meddele Foranstaaende til behgl. Efter*

retning og videre Bekjendtgjorelse for Landfogden,

skulde man tjenstJ. anmode Hr. Stiftamtm. om behgl.

at ville lade bekjendtgjore det Fornfldne igjennem Avi-

serne, samt iovrigt træffe de i ommeldte Henseende

l
) se Dep. Tid. 1859 S. 659-61; Algreen-UsBings Lovsaml.

1859 S. 164-70.
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nodvendige Foranstaltninger, idet De bemyndiges til at 1870.

tage saadanne supplerende Bestemmelser, som De raaatte
*iTTugusr

finde Anledning til.

Sluttelig tilfojes til Efterretning for deres Vedkom-

mende, som ikke ville benytte ommeldte Foranstaltning,

at nye Kouponsark kunne erholdes udleverede i Stats-

gjældskontoret i Kjobenhavn i bele Lobet af Som-

meren 1871 imod at Obligationerne fremlægges samme-

steds til Stempling.

Bekjendtgj oreise for Island, ang. fornyet An-is.Avgust

vendelse af Frdg. 4. Maj 1803 om hvorledes

Handlende og Sofarende sig have at forholde i

Tilfælde af Krig mellem fremmede Magter, Khavn

den 19. AngUSt 1870. — (Udenrigsministeriet.). Dep.

Tid. 1870 S. 625-27; Tftindi um stjornarraålefni fslands III,

S. 95—97.

Auglysing til Islands vi&vikjandi j)vi, ab til-

skipun 4. mal 1803 um J>a& hvernig verzlunarmenn og

farmenn eigi ab haga sjer J)egar ofri&ur er railli ut-

lendra sjoveida, skuli å ny hafa lagagildi.

Samkvæmt heimild {>eirri, er hans håtign konung-

urinn hefur gefib stjérn utanrikismålanna i dag, aug-

tysist hjerme&, ab vegna 6fri?>ar J)ess, sem|[kominn er

upp milli FrakkJands og Pnissaveldis, skal tilskipun

4. mai 1803 få JagagiJdi å nf9 f>6 me& \>eim nåkvæmari

akvor&unum og breytingum, sem hjer segir:

1. gr. Samkvæmt tilskipun handa Islandi um
skrasetning skipa, dags. 25. juni 1869, skulu hin kon-

unglegu latinsku Jei&arbrjef, sem voru logbofcin i til-

skipun 4. mai 1803, ei lengur vi& hof& fyrir skip £au,

sem })egar hafa fengib {>j6&ernis- og skrasetningar-

skVrteini, og hel dur ekki fyrir }>au skip, sem enn hafa

hin eldri logbobnu skjoJ, og skal mælingarbrjeftø, asamt
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1870. hinum obrum heiraildarskyrteinum, ålitib logmæt sonnun

19. August, fyrir Jyjooemi skipsins.
~~

2. gr. |>ab, sem tilskipun 4. mai 1803 i 8. gr.

kvebur å um J)joberni skipshafna, er mi nåkværnar åkvebib

i opnu brjefi dags. 27. mai 1859. Eptir [)vi skal leyft,

j)egar danskt skip er gjort lit fra einhverju stab å Is-

landi, einnig ab råba a Jmb litlenda menn, J)6 skal |3ess

gætt, ab helmingur skipverja. auk skipstjora og styri-

manna, sje menn, er eigi heiraa i hinu danska konuugs-

veldi.

3. gr. Samkvæmt yfirlysingu joeirra tveggja |)joba,

er J)å åttu i stribi, og gjorb var i Paris 16. april 1856,

og sem hans hatign konungurinn gekk ab 25. jiini næst

å eptir, um rjett hlutlausra j)j6ba meban ofribur stendur

milli utlendra sjoveida, skal J)ess gætt, er hjer segir:

1. Vikingsskapur er og skal bannabur sem åbur;

2. Farmar ovinatøobar, nema l>ab sem ekki må selja

å ofribartimum J)j6bum sem eiga i stribi, eru frib-

helgir undir flaggi hlutlausrar j)j6bar;

3. Farm hlutlausra tøoba, nema J>ab sem ekki må
selja å ofribartimum, må ekki hertaka, J>6

hann

sje i ovina skipum; og

4. Fyrirgirbingar hafna og stranda verba ab vera

gjorbar til hlitar,
J).

e. [>ar verbur ab vera nægur

libsafli til ab hindra allan abgang til stranda ovin-

anna, annars er fyrirgirbingin ologmæt.

4. gr. Auk J)ess, sem talib er i tilskipun 4. mai

1803, 13. gr., skal enn fremur telja meb [>eim hlutum,

sem 6heimilt er ab selja å ofribartimum [>eim tø'obura,

er eiga i stribi, 611 åhold og allt |>ab, sem beinlinis

verbur haft til hernabar.

Skyldi svo fara, ab naubsyn yrbi ab breyta eba

bæta einhverju vib, sem oheimilt sje ab selja å ofribar-

timum, eptir sjerstaklegu samkomulagi milli hans håtignar

konungsins og utlendra tøoba, geymir utanrikisstjornin

sjer rjett til ab auglysa [>ab, sem J>orf kynni ab verba
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i t>vi efni, eptir ab hafa leitaf) urskur&ar hans håtignar 1870.

konungsins. 19 - August.

5. gr. Af |)vi hans håtign konungurinn hefur åsett

sjer, ao veita hvorugura i 6frioi t>eim, er nu stendur

yfir, er ollum Jjegnum konungs å Islandi hjermeb bannafc,

yfir hofub a& ganga i nokkra hertøonustu, hvorki å sjo

nje landi, hjå tøé&um J)eim er i stri&i eiga, og sjer i

lagi skal f>eim bannao a& leibbeina herskipum eoa flutn-

ingsskipum t>essara J>j6&a lit fyrir Islenzk hafnsogu svio.

j>etta auglysist hjermefc ollum hlutafceigendura til

eptirbreytnis.

Be&jendtgjorelse for Island angaaende for-

nyet Anvendelse af Frdg. af 4. Maj 1803 om hvorledes

de Handlende og Sofarende sig have at forholde i Til-

fælde af Krig mellem fremmede Somagter.

Ifolge allerh. Bemyndigelse af Dags Dato bringer

Udenrigsministeriet herved til offentlig Kundskab, at,

paa Grund af den mellem Frankrig og Preussen nu

udbrudte Krig, træder Frdg. af 4. Maj 1803 atter i

Virksomhed, dog med folgende nærmere Bestemmelser

og Forandringer:

§ 1. Det i Frdg. af 4. Maj 1803 foreskrevne kgl.

latinske Sopas er ifolge Frdg. for Island ang. Skibes

Registrering af 25. Juni 1869 bortfaldet for Skibe,

som ere forsynede med Nationalitets- og Registrerings-

Certifikat, og for de Skibe, der endnu fare med de

tidligere foreskrevne Papirer, er Maalebrevet i For-

bindelse med de ovrige Legitimationsdokumenter at

betragte som tilstrækkeligt Bevis for Skibets Na-

tionalitet.

§ 2. Den i Frdg. af 4. Maj 1803 § 8 om Skibs-

mandskabets Nationalitet foreskrevne Regel er nærmere

bestemt ved Plak. af 27. Maj 1859, efter hvilken det,

XX. 13. 37
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1870. naar et dansk Skib udredes fra et Sted i Island, er

19. Avgust. tilladt dertil at forhyre ogsaa fremmede Sofolk, dog at

foruden Skipperen og Styrmændene, Halvdelen af Skibs-

mandskabet skal bestaa af Personer, der ere hjemme-

horende i det danske Monarki.

§ 3. Ved den i Paris den 16. April 1856 af de

tvende krigsforende Magter undertegnede og af H. M.

Kongen under 25. Juni s. A. tiltraadte Deklaration,

angaaende neutrale Staters Rettigheder under en Krig

mellem fremmede Somagter, ere folgende Bestemmelser

vedtagne:

1. Kaperi er og skal vedblive at være afskaffet;

2. Det neutrale Flag dækker den fjendtlige Ladning,

med Undtagelse af Krigskontrebande;

3. Neutral Ladning, med Undtagelse af Krigskontre-

bande, er ikke Opbringeise underkastet ombord i

fjendtligt Skib; og

4. Blokade skal, for at være bindende, være effektiv,

o: opretholdes ved en Styrke, tilstrækkelig til at

forhindre Adgang til den fjendtlige Kyst.

§ 4. Foruden de i Frdg. af 4. Maj J 803 Art. 13

angivne Gjenstande blive endvidere at henregne til

Krigskontrebande alle saadanne forarbeidede Gjenstande,

som ere umiddelbart anvendelige til Krigsbrug.

For det Tilfælde, at Forandringer eller Tillægs-

bestemmelser med Hensyn til Krigskontrebande skulde

blive nodveudige som Folge af særskilte Overenskomster

imellem H. M. Kongen og fremmede Magter, forbeholder

Udenrigsministeriet sig, efter derom at have indhentet

nærmere allerh. Resolution, at bekjendtgjore det videre

Fornodne.

§ 5. Som Folge af, at H. M. Kongen under nær-

værende Krig agter at vedligeholde Neutralitet, for-

bydes det herved de kgl. Undersaatter paa Island,

saavel overhovedet i nogensomhelst Egenskab at tage

Tjeneste hos de krigsforende Magter enten tillands eller
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ombord i deres Regjeringsskibe, som i Særdeleshed at 1870.

lodse disse Magters Krigs- og Transportskibe udenfor {9^^^
de islandske Lodsfarvande.

Foranstaaende bekjendtgjores herved alle Ved-

kommende til Efterretning og Iagttagelse.

Bekjendtgj oreise ang. Indskrænkning af de 2. septbr,

for theologiske Kandidater og Geistlige fore-

skrevne Eder. Khavn den 2. Septbr. 1870. —
(Kirke- og Undervisningeminist.). Dep. Tid. 1870 S. 713—14;

Algreen-Ussings Lovsaml. 1870 S. 350—51.

Under 27. f. M. har det behaget H. M. Kongen

allern. at bestemme:

1 At den hidtil brugelige Kandidat-Ed for de theo-

logiske Kandidater bortfalder;

2. At den i Frdg. af 23. Oktbr. 1700 omhandlede

Cimonie-Ed bortfalder i de Stifter, hvor den ikke

allerede maatte være gaaet af Brug;

3. At der istedetfor den i Kirkeritualet af 25. Juli

1685 foreskrevne Præste-Ed indfores et hoitideligt

Lofte efter nedenstaaende Formular:

Jeg N. N., som lovligen er kaldet til . . .
•

og som i min Samvittighed ved mig fri, at jeg

ikke har benyttet noget uhæderligt Middel for at

indkomme i dette Embede, lover for den alvidende

Guds Aasyn: Forst: at jeg vil beflitte mig paa

at forkynde Guds Ord rent og purt, saaledes som

det findes i de profetiske og apostoliske Skrifter

og i vor danske evangelisk -lutherske Folkekirkes

symbolske Boger; med al Ærefrygt og Sommelig-

hed forvalte de hellige Sakramenter efter Kristi

Indstiftelse, og saavel her som ved de (ivrige hel-

lige Handlinger udfore Alt i Overensstemmelse

med de for Folkekirken gjældende Forskrifter.

Fremdeles: at jeg efter Evne vil modarbeideMis-

37*



580 Bekgj. om Indskrænkning i Geistliges Eder.

1870. brug af Naadens hellige Midler og bekæmpe saa-

^^Seytbr^ danne jLærdorame, som stride mod Folkekirkens

Trosbekjendelse ; samt at jeg troligen vil arbeide

for Ungdommens kristelige Oplysning og Vejled-

ning. Endelig: at jeg vil stræbe efter, ved flittig

og alvorlig Granskning af Guds Ord og Troens

hellige Lærdomme, altid fuldkomnere at danne og

duliggjore mig til dette hellige Embede og beflitte

mig paa, som det sommer sig en Ordets Tjener,

at foregaa Menigheden med et godt Exempel, saa

og under Udforeisen af min Tjeneste i dennes for-

skjellige Dele med al skyldig Lydighed rette mig

efter de kirkelige Love og Anordninger og mod

Foresatte og Embedsbrodre udvise et saadant For-

hold, at der ikke med Grund skal kunne fores

Klage over mig. Alt dette lover jeg med Regn-

skabsdagen for Oje samvittighedsfuldt at ville holde,

efter den Naade, som Gud mig dertil vil forlene!

Hvilket herved bekjendtgjdres til Efterretning for

alle Vedkommende.

17. septbr. Anordning om Adgang for afskedigede Embeds-

og Bestillingsmænd til at frasige sig de dem til-

lagte Titler. Khavn den 17. Septbr. 1870. —
(Konseilspræsidiet). Depart. Tid. 1870 S. 716-17; Algreen-

Ussings Lovsaml. 1870 S. 353-54.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Da Vi ville,

at der skal gives afskedigede Embeds- og Bestillings-

mænd en lignende Adgang til at frasige sig de dem

tillagte Titler som den, der ved Vor Anordning af 2.

April d. A. er aabnet Embeds- og Bestillingsmænd,

der endnu staa i Statens Tjeneste, have Vi paa Vor

Konseilspræsidents derom nedlagte allerund. Forestil-

ling allern. bestemt som folger:

§ 1. Naar en afskediget Embeds- eller Bestil-

lingsmand, som har beholdt den til hans tidligere
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Stilling knyttede Titel og Rang, eller hvem der er for- 1870.

undt en anden Titel eller Rang, der ikke er knyttetJL7J3eptbr>

til en Ordensdekoration eller en Hofcharge, maatte

onske sig fritagen for bemeldte Titel eller Rang, vil

han til det af Vore Ministerier, under hvilket det ham

tidligere betroede Embede eller Bestilling horer, have

at indgive en skriftlig Erklæring om, at han nedlægger

den ham forundte Titel eller Rang, hvormed tillige

bliver at indsende den ham meddelte Rangbestalling,

forsaavidt denne maatte være i hans Besiddelse.

Denne Bestemmelse finder ikke Anvendelse paa

Officerer af Land- og Somagten, der ere satte paa

Ventepenge.

§ 2. Det paagjældende Ministerium, til hvilket

Erklæringen er indkommen, har at meddele Vor Fi-

nansminister Underretning om Rangfrasigelsen samt om

den Dag, paa hvilken den er modtagen, hvorefter Vor

Finansminister vil have at optage ogsaa disse Rang-

frasigelser paa den allerunderd. Indberetning, som han

ifolge Vor Anordn, af 2. April d. A. § 2 har maanedlig

at aflægge til Os om Embeds- og Bestillingsmænds

Rangfrasigelser.

§ 3. Fra den Dag, paa hvilken den fornævnte

Erklæring er modtagen i vedkommende Ministerium,

ophorer Adgangen til Erhvervelsen af de Fordele, der

ere forbundne med den nedlagte Titel eller Rang.

Navnlig ophorer for afskedigede Officerer, der frasige

sig deres militære Titler, den Ret, der maatte være

dem given til at bære militær Uniform, samt Adgang
til at begraves med militær Honnor.

Fra den 1ste i den Maaned, der folger efter Ind-

beretningen til Os om den Paagjældendes Nedlæggelse

af den ham forundte Titel eller Rang, ophorer dernæst

Forpligtelsen til at erlægge den dertil knyttede Rang-
skat. -U^i;^;': r : ^Vr;T\ -i'SgEl

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
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1870. Anordning ang. nærmere Regler for Udgivelsen

^!^af Lovtidenden og Ministerialtidenden. Khayn

den 24. Septbr. 1870. — (Justitsministeriet). Depart.

Tid. 1870 S. 762—63; Algreen-Ussings Lovsaral. 1870 S. 355-56.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: I Henhold

til Lov om Udgivelsen af en Lovtidende og en Mini-

sterialtidende af 25. Juni d. A. § 7 byde og befale Vi

herved:

§ 1. Lovtidenden og Ministerialtidenden udgives

under Vor Justitsministers Overtilsyn ved en af ham

dertil antaget Mand.

§ 2. • Lovtidenden og Ministerialtidenden danne

tvende af hinanden uafhængige Tidender. Enhver af

Tidenderne forsynes i Aai gangen, der regnes fra 1.

Januar til 31. Decbr., med fortlobende Sidetal og ved

Aarets Slutning med Register. Tidenderne udgaa saa-

vidt muligt ugentligt, men iovrigt saa ofte det findes

fornodent.

§ 3. I Lovtidenden forsynes de enkelte Love og

Anordninger med Numere, der ere fortlobende i Aar-

gangen.

§ 4. I Ministerialtidenden danne de administra-

tive Befalinger af almindeligere Karakter samt de Re-

solutioner og Tilkjendegivelser vedkommende enkelte

Tilfælde, der afgives til Indrykkelse i Tidenden, et

særligt Afsnit, i hvilket de enkelte Befalinger, Reso-

lutioner og Tilkjendegivelser forsynes med Numere, der

ere fortlobende i Aargangen; i et andet Afsnit optages

de ovrige Oplysninger og Meddelelser, hvis Offentlig-

gjorelse i Tidenden findes hensigtsmæssig.

§ 5. Fra ethvert Ministerium afgives til Udgiveren

af Lovtidenden og Ministerialtidenden de enkelte til

Optagelse i Tidenderne bestemte Aktstykker, forsynede

med Paategning af den dertil af vedkommende Mini-

sterium udsete Embedsmand om, at de ere færdige til

Indrykkelse.
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§ 6. Vor Justitsminister bestemmer, hvilke Myn- 1870.

digheder og Personer Lovtidenden (jfr. Lovens § 7) og^^OeptbrT
Ministerialtidenden blive at tilstille uden Betaling.

§ 7. Onskes noget i Tidenderne indrykket Akt-

stykke særskilt tilstillet enkelte Myndigheder eller Per-

soner, kan vedkommende Ministerium begjære Særtryk

af saadant Aktstykke ved Udgiverens Foranstaltning

sig tilstillede eller tilstillede saadanne Myndigheder

eller Personer.

§ 8. Der kan tegnes Abonnement paa begge Ti-

dender, samlede eller hver for sig. Betalingen fast-

sættes af Vor Justitsminister saaledes, at den bliver

den samme overalt i Landet.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette. —
Givet i Vor Residentsstad Kjobenhavn den 24. Septbr.

1870.

Statsregnskab for Finansaaret 1869—1870. so. septbr.

Khavn den 30. Septbr. 1870. - Departem. Tid. 1870

S. 750—52 ; Algreen-Ussings Lovsaml. 1870 S. 358—60. (Dette

i Finansministeriet i Henhold til Finanslov 26. Febr. 1869 og

Tillægsbevillingslov 28. Maj 1870 opgjorte og i Statsraadet

fremlagte Statsregnskab er ledsaget af Indtægts- og Udgifts -

Bilag (S. 1-161 in 4to) med et forudskikket allerh. Reskript af

30. Septbr. 1870, hvorved Finansministeriet bemyndiges til at

lade det bringe til almindelig Kundskab,).

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden 4. Oktbr.

over Islands Nord- og* Ostamt, ang. Honorar for

Postexpedition. Khavn den 4. Oktbr. 1870. —
Isl. Kopib. 1870 Nr. 856.

Ved at indberette, at Pastor Benedikt Kristjånsson

i Anledning af Postexpeditoren ved Skinnastaoir Post-

station, Pastor H. Guttormssons Forflyttelse til et andet

Præstekald er bleven beskikket til for Eftertiden at
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expedere Posten sammesteds, har Amtet i behgl. Skriv,

af 15. Juli sidsti. begjært Ministeriets Approbation paa,

at det har tillagt ham for hans Uleilighed i ommeldte

Henseende det samme aarlige Vederlag, som der ved

Justitsmin. Skriv, af 25. Juli 1867 blev tilstaaet hans

Formand, Pastor H. Guttormsson, nemlig 6 Rd. aarlig

af det til Postvæsenet i Island normerede Belob, fra

L April d. A. at regne.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at Mi-

nisteriet efter Omstændighederne ikke har Noget at

erindre imod, at der indtil videre tilstaas Pastor B.

Kristjånsson en Godtgjorelse af 6 Rd. aarlig i den

nævnte Anledning fra 1. April d. A. at regne, og har

man idag tilskrevet Landfogden i Island det Fornodne

med Hensyn til Belobets Udbetaling af Islands Jorde-

bogskasse.

12. oktbr. Bekjendtgjorelse ang. en Forandring i Regle-

ment for Nationalbanken af 27. Juli 1818 § U
2. Punktum. — Ehavn den 12. Oktbr. 1870. —
(Justitsministeriet.). Depart. Tid. 1870 S. 867, jfr. S. 691—94

;

Algreen-Ussings Lovsaml. f. 1870 S. 362.

25. oktbr. Jnstitsminiseriets Skrivelse til Amtmanden over

Islands Vestamt, angaaende Delingen af Omkost-

ningerne ved et Fattiglems Flytning fra et Syssel

til et andet. Khavn den 25. Oktbr. 1870. —
Isl Kopib. 1870 Nr. 899. Tloindi um stjornarmålefni fslands

III, S. 105-107.

Med behgl. Skrivelse af 23. Juni d. Å. har Hr.

Aintm. ifolge Begjæring af den konst. Sysselmand i

Myra- og Hnappadals Syssel indanket for Ministeriet

en af Dem under 7. Januar d. A. afgiven Resolution,
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hvorved det bestemmes, at Omkostningerne ved Flyt- 1870.

ningen af et i Kjosar Syssel forsorgelsesberettiget Fruen- 25. Oktbr.

timmer, Solveig Einarsdottir og hendes uægte Barn,

fra Repstyreren i Miodala Rep i Dala Syssel til Rep-

styreren i Norburårdals Rep i Myra- og Hnappadals

Syssel i Henhold til Plak. for Island ang. Udredelsen

af Omkostningerne ved Fattiges Flytning af 17. April

1868 § 2 skulle udredes af begge de nævnte Sysseler

med Halvdelen for hver.

Foranlediget heraf skulde man til behgl. Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at da

Ministeriet i det Hele kan tiltræde de Grunde, hvorpaa

den af Hr. Amtm. i Sagen afgivne Resolution er bygget,

vil det have sit Forblivende ved samme. *)

J

) Denne Resolution er i Oversættelse saalydende:

I behgl. Skrivelse af 13. f. M., modtaget igaar, har

Hr. Sysselrn. henstillet til Amtets Resolution en mellem

Dem og Sysselmanden i Myra- og Hnappadals Syssel op-

staaet Meningsforskjel med Hensyn til, om Omkostningerne

ved Flytningen af en Fattig, Solveig Einarsdatter, og hendes

Barn fra Mi&dala Rep i Dala Syssel til Repstyreren i Norbur-

årdals Rep inden Myra- og Hnappadals 8yssel efter Plakat

17. April 1868 § 2 skal betales af sidstnævnte Syssel, for-

saavidt angaar Flytningen fra Sysselets Grændse til det

Sted, hvor Repstyrereu i Norourårdals Rep har Bopæl, idet

Dé har ytret den Mening, at dette raaatte antages, hvor-

imod konst. Sysselmand E. Th. Jonassen har vægret sig

ved at betale de nævnte Omkostninger, til Belob 2 Rd.,

idet han som Grund for denne sin Vægring navnlig har

anfort, at de ommeldte Fattiges Flytning fra Dala Syssel

ikke har været lovligen udfort forinden man var kommen
til Repstyreren i Norourårdals Rep, og at derfor Flytnings -

omkostningerne fra Sysselets Grændse til Repstyrerens Bo-

pæl bor afholdes af sidstnævnte Syssel.

Foranlediget heraf undlader jeg ikke tjenstl. at med-
dele, at Amtet maa tiltræde den af Dem ytrede Mening,

at § 2 i Plak. 17. April 1868 ikke indeholder Hjemmel til

at paalægge et Syssel en storre Del af den Fattiges Flyt-

ningsomkostninger, end den, som Flytningen til Sysselets
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1870. Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse

^J^' til Stiftsøvrigheden i Island, ang. Honorar for

Censorer ved Afgangsexamen ved Reykjavik

lærde Skole. Khavn den 1. Novbr. 1870. —
Isl. Kopib. 1870 Nr. 912. TfBindi um stjornarmålefni fslands

III, S. 108.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Rektor

for Reykjavik lærde Skole, Jens Sigurosson, anholder

om, at der maa bevilges Forstanderen for Borneskolen

sammesteds, H. E. Helgason, der iaar har været be-

skikket af Eforatet til som Examenskommissær at over-

være den offentlige Afgangsexamen ved den lærde Skole,

et Honorar af 10 Rd. for den Assistance, han herved

har ydet Skolen, have Hr. Stiftamtm. og D. Uojærv.

i behgl. Skriv, af 3. i f. M. indstillet, at et Belob af

den anforte Storrelse maa udredes til Skoleforstander

Grændser medforer; thi ligesom denne Opfattelse af den

nævnte Lovbestemmelse, saaledes som De har fremhævet,

er aldeles overensstemmende med de paagjældende Ord i

Lovbudet: »gjennem Sysselet« (»i syslunni«), saaledes synes

ogsaa den i Paragrafens 2det Punktum indeholdte Bestem-

melse om, at naar Flytningen sker soværts fra et Syssel

til et andet, bor Omkostningerne deles lige mellem de

paagjældende Sysseler, at hæve enhver Tvivl i denne Hen-

seende, idet Regjeringens Motiver til denne Bestemmelse

(der ere optagne i Ti'oindi um stjornarmålefni fslands II.

5. p. 519) tydelig vise, at den omhandlede Bestemmelse

har været optaget blandt Andet af den Grund, at der ikke

kan være Tale om at drage en'Grændselinie mellem to

Sysseler ude paa Soen, men heraf synes det indlysende, at

paa Landjorden, hvor Grændselinien er given, bor denne

være afgjorende i den omhandlede Henseende.

Med Hensyn hertil skjonner Amtet ikke rettere, end

at Omkostningerne ved ovennævnte Fattiges Flytning fra

Grændsen af Dala Syssel til det Sted, hvor Repstyreren i

Norourårdals Rep har Bopæl, bor \ afholdes af Myra- og

Hnappadals Syssel, og har jeg under D. D. meddelt konst.

Sysselmand E. Th. Jonassen denne Amtets Resolution.
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Helgason af den ved Finansloven for indeværende Fi- 1870.

nansaar bevilgede Sum til forskjellige Udgifter ved
i; Noybrt

Skolen.

Foranlediget heraf skulde man ikke undlade til

behgl. Efterretning og videre Bekjendtgjorelse samt

fojende Foranstaltning tjenstl. at melde, at det Ind-

stillede efter Omstændighederne og med særligt Hensyn

til, at den Paagjældende ikke er Embedsmand, herved

bevilges, dog at det paases, at bemeldte Konto ikke

derved overskrides.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over i- Novbr.

Islands Yestamt, ang. Spfirgsmaal om et Fattig-

lems Forsorgelseskommune. Khavn den l.Novbr.

1870. — Isl. Kopib. 1870 Nr. 913. Tioindi ura stjornar-

målefni fslands III, S. 108-110.

I behgl. Skriv, af 15. Juli sidsti. med Bilag har

Hr. Amtm. begjært Ministeriets Resolution med Hensyn

til en mellem Dem og Amtmanden over Nord- og

Ostamtet opstaaet Meningsforskjel om, hvorvidt Sval-

barosstrand Rep inden bemeldte Amt bor refundere

Brei&avik Rep inden Vestamtet et Belob af 19 Rd.

16 Sk., der af sidstnævnte Reps Fattigvæsen i Aaret

1864 er ydet senere afdode Jon J6nsson af Saxholl,

samt om den bor forsorge hans Euke og Born, og om

Brei&avik Rep bor tilbagebetale Svalbarosstrand Rep
et Belob af 10 Rd., der af samme i sin Tid er bleven

betalt førstnævnte Rep i ReTusion for en bemeldte Jon

Jonsson i Aaret 1855 ydet Uuderstbttelse.

Ved hertil at indsende denne Sag har Hr. Amtm.

bemærket, at Svalbarosstrand Reps Vægring ved at

refundere den Jon Jonsson i 1864 ydede Understøt-

telse er bygget paa, at den Understøttelse, som han

havde erholdt i 1855, skulde have været ulovlig ydet,

og derfor ikke kunnet komme i Betragtning som Fattig-



588 Justm. Skriv. ang. et Fattiglems Forsorgelseskommune.

1870. understøttelse til at bevirke en Afbrydelse af Fattig-

1. Novbr. forsorgelsesrets Erhvervelse for ham i Breifcavik Rep,

hvor han i 1847, efter at have forladt sin Fodekom-

mune, Svalbarfcsstrand Rep, og uden at have erhvervet

sig Forsorgelsesret i nogen anden Kommune, bosatte

sig og siden havde stadigt Ophold lige til sin Dod i

1867. Hvis man kunde billige denne Opfattelse af

Ydelsen i 1855, anser De det for utvivlsomt, at Jon

Jonsson, da han i 1864 igjen modtog Understøttelse,

allerede vilde være bleven forsorgelsesberettiget i Brei&a-

vik Rep, og denne Understøttelse kunde da ikke for-

langes refunderet af Svalbarfcsstrand Rep, der heller

ikke vilde have nogen Forpligtelse til i Fremtiden at

forsørge hans Enke og Bom; men Hr. Amtm. har ikke

villet erkjende Rigtigheden af denne Opfattelse, idet

De overfor det af Modparten Antorte dels henviser

til en af Jon J6nson i 1855 afgiven skriftlig Tilstaaelse

for Modtagelsen af Understøttelsen, hvor det siges, at

Understøttelsen er ham tilstaaet ifølge hans egen Be-

gjæring, dels gjor opmærksom paa, at Understøttelsen

senere er bleven refunderet af Svalbar&sstrand Rep,

der den Gang altsaa maa have erkjendt Fordringens

Rigtighed og Tilstedeværelsen af de fornødne Betin-

gelser for Understøttelsens Ydelse og Refusion, dels

endelig paaberaaber Dem 3 for Snæfellsnes Syssels

Politiret afgivne Forklaringer af Bonden Gisli Gu&-

mundsson og de 2 Mænd, der i 1855 vare Repstyrere

i Breifcavik Rep.

Ministeriet kan imidlertid ikke skjonne rettere,

end at de sidstnævnte Forklaringer kun i ringe Grad

svække Vægten af J6n J6nssons egen modstaaende, i

1866 afgivne detaillerede Erklæring, der støttes ved

hans Enkes Aaret efter under Eds Tilbud afgivne For-

klaring, og som gaar ud paa, at Repstyreren i Breifcavik

Rep har formaaet ham til at begjære en Fattigunderstøt-

telse, hvortil han i Fattiglovgivningens Forstand ikke

trængte, og som han heller ikke anvendte til eget eller
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Familiens umiddelbare Livsophold, at den i 1858 skete 1870.

Refusion finder sin naturlige Forklaring i, at den Gang~£"^T^

var endnu ikke Ministeriets Resolution af 2. Septbr.

1858 *) falden, der i en Sag af lige Beskaffenhed og

hvor tilmed den omspurgte Understøttelse, ligesom her,

allerede var refunderet, nægtede sammes Virkning til

at afbryde Forsorgelsesrets Erhvervelse, og at endelig

heller ikke J6n Jonssons skriftlige Tilstaaelse i 1855

viser, at Understøttelsen er begjært paa Grund af Trang.

Da hertil kommer, at det i alt Fald er givet, at Un-

derstottelsen er ydet, uden at den i Reglem. 8. Januar

1834 § 9 befalede Undersøgelse af den Paagjældendes

virkelige Trang og ovrige Omstændigheder har fundet

Sted, skulde man herved til behgl. Efterretning og

videre Bekjendtgjorelse tjenstl. melde, at Ministeriet

ikke finder, at der kan paalægges Svalbarbsstrand Rep

at refundere bemeldte 19 Rd. 16 Sk. eller at overtage

Forsorgeisen af tidtnævnte Jon Jonsons Enke og Bom,

hvorimod der ikke er funden tilstrækkelig Anledning

til at lade Brei&avik Rep tilbagebetale den for 12 Aar

siden modtagne Refusion fra Svalbarosstrand Rep.

Justitsministeriets Skrivelse til Amtmanden over 4. Novbr.

Islands Vestamt, ang. Moderation i Landskylds-

afgifterne af det Staten tilhorende Jordegods i

Islands Vestamt. Khavn den 4. Novbr. 1870.—
Isl. Kopib. 1870 Nr. 933.

Paa en af Justitsministeriet i Anledning af Hr.

Amtm.'s behgl. Skriv, af 29. April d. A. derom ned-

lagt allerunderd. Forestilling har det behaget EL M.

Kongen under 31. f. M. allern. at bifalde, at der frem-

deles i 4 Aar fra Fardag 1869 at regne maa forundes

Leilændingerne paa det Staten tilhorende Jordegods i

l

) se Lovsaml. f. Island XVII. S. 353-55.
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1870. Islands Vestarut en Moderation i Ydelsesmaaden af

J
-"^^ deres Landskyld saaledes, at de betale 5

/6 af samme

efter gammel Evaluation og 1
/q med Penge efter hvert

Aars Kapitelstaxts Pris paa Middelalen, dog at det

paalægges vedkommende Administrator ved Fæste-

ledighed efter Amtets nærmere Bestemmelse i hvert

enkelt Tilfælde at forhøje Landskylden, naar Gaardens

Beskaffenhed og øvrige konkrete Omstændigheder til-

lade det.

5. Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Jordemodres Lonningsforhold.

Khavn den 5. Novbr. 1870. - isL Kopib. 1870 Nr.

942. Ti&indi nm stjornarmalefni fslands III, S. 113—15.

Ved at andrage, at Landfysikus i Island, Justits-

raad Hjaltalin, har henledet Stiftamtets Opmærksomhed

paa Nødvendigheden af, at der maatte bevilges Jorde-

mødre i Island udenfor Reykjavik og Vestmannøeme,

hvilke sidste lønnes forholdsvis af Statskassen og Kom-

munen og af Medicinalfonden, en større Understøttelse

end den, der tilfalder dem ifølge allerh. Resolution af

20. Juni 1766 1
), idet det herved bevilgede Beløb af

100 Rd. fordeles mellem 59 Jordemødre, saaledes at

enhver af dem ikkun erholder 1 Rd. 66 Sk. aarlig —
har Hr. Stiftamtm. i behgl. Skriv, af 29. Juni f. A.

bemærket, at det vel forholder sig saa, at Udgifterne

til Jordemodervæsenet bor afholdes af vedkommende

Kommuner og Private, som nyde godt af denne Insti-

tution, men at der paa Grund af Kommunernes Fat-

tigdom ikke kan ventes nogen virksom Understøttelse

i ommeldte Ojemed fra disse, ligesom Befolkningen er

saa fattig, at kun de Færreste ville være i Stand til

at udrede en saadan Betaling til Jordemødrene, som

disse have et billigt Krav paa. Da det ovennævnte

') se Lovsaml. for Island III. S. 547-49.
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Vederlag imidlertid er saa ringe, at det næsten kan 1870.

regnes for Intet, har Hr. Stiftamtm. indstillet, at Mi- 5. Novbr.

nisteriet vil

:

1. søge udvirket, at den aarlige Bevilling til Jorde-

mødre forhøjes fra 100-300 Rd.;

2. bemyndige Stiftsøvrigheden til, naar Medicinal-

fondens aarlige Indtægter tilstede det, — hvorom

der imidlertid Intet kan afgjøres, forinden det har

vist sig, hvilken Indflydelse Frdg. 10. Aug. 1868

vil have paa Fondens aarlige Indtægter, — heraf

at udrede til Fordeling mellem de i Island ansatte

examinerede Jordemødre et aarligt Beløb af samme

Størrelse som det, der hertil bevilges af Stats-

kassen, og

3. træffe Foranstaltning^ til, at hele Landet inddeles

i bestemte Jordemoderdistrikter, og at der tillægges

den i saadanne ansatte Distriktsjordemoder et aar-

ligt Vederlag af 20 Rd., derunder indbefattet hendes

Andel i de under Nr. 1 og 2 ommeldte Under-

støttelser, samt at Resten af den hende saaledes

tillagte Løn udredes af det vedkommende Distrikts

Beboere efter samme Regler, hvorefter Extrabi-

draget til Fattigkassen paalignes.

Efter at Ministeriet i denne Anledning har indhentet

Betænkning over Sagen fra Amtmændene i Islands

Vestamt og Nord- og Ostamt, skulde man til behgl.

forelobfg Efterretning tjen s"ti. melde, at ligesom det

ikke kan anses for principrigtigt, at lønne Jordemødre af

Statskassen, saaledes vilde det foreslaaede Tilskud af

200 Rd. til det Bidrag af 100 Rd., som nu ydes, ikke

bevirke nogen væsentlig Forbedring i Jordemødrenes

Kaar, naar der ikke samtidig hermed kan tilvejebringes

andre Midler i bemeldte Ojemed. Dette kan imidlertid

ikke antages at være Tilfældet, idet der navnlig efter

hvad der af Hr. Stiftamtm. er bemærket, ikke for Tiden

vil være Spørgsmaal om at yde Bidrag til Jordemødrenes
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1870. Lonning af Medicinalfonden, ligesom det overhovedet

5. Novbr. maa anses som uvist, om og i alt Fald naar Fonden,
~~~s^m*~'

naar ikke andre nærmere liggende Formaal skulde til-

sidesættes, vil blive i Stand til at yde et saadant Bi-

drag. Ministeriet tror derfor ogsaa at maatte anse det

for unyttigt for Tiden at meddele Stiftsøvrigheden en

eventuel Bemyndigelse til at anvende Fondens Ind-

tægter til dette Ojemed.

Hvad endelig angaar Hr. Stiftamtm.'s Forslag om

at inddele Landet i Jordemoderdistrikter, og at paa-

lægge Distriktets Beboere eventualiter at yde et vist
*

mindre Bidrag til Distriktets Jordemoder, maa Mini-

steriet være af den Formening, at en saadan Foran-

staltning vilde være uden Nytte, saalænge der ikke er

Udsigt til, at de fornodne Midler til Jordemodrenes

Lonning i det Hele kunne tilvejebringes, ligesom det

næppe vilde være rigtigt at tage endelig Bestemmelse

om Distrikternes Inddeling, hvorom der tidligere ses at

have været stor Meningsforskjel mellem Autoriteterne

i Island, eller at fremkomme med Forslag om, hvor-

ledes Udgifterne vilde være at repartere, forend Kom-

munalforholdene ere ordnede.

Det maa imidlertid erkjendes, at en Reform af det

islandske Jordemodervæsen i det Hele er onskelig, naar

blot de fornodne Midler dertil kunne tilvejebringes, og

da Sagen paany var sat i Bevægelse ved det af Hr.

Stiftamtm. under 8. Oktbr. f. A. hertil indsendte An-

dragende fra Landfysikus, Justitsraad Hjaltalin, der

dog ikke indeholder noget motiveret Forslag eller Plan

til Sagens Ordning, har jeg troet, at der kunde være

Anledning til forelobigen at forlange hans nærmere Be-

tænkning i bemeldte Henseende, og jeg skal derfor

rjenstl. anmode Hr. Stiftamtm. om behgl. at ville paa-

lægge ham at afgive en saadan, og derefter indsende

samme hertil, ledsaget af Deres egne behgl. Ytringer.
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1870.

over Island, ang. Embeds- og Bestillingsmænds r, Novbr.

Lfinningsforhøld m. v. Khavn den 7. Nov. 1870.

— Isl. Kopib. 1870 Nr. 951. Ti&indi um stjornarmålefni Is-

lands III, S. 115.

Hoslagt undlader man ikke til behgl. Efterretning

at tilstille Ur. Stiffamim. endeJ Expl. af Lov 26. Marts

1870, indeholdende almindelige Bestemmelser om Em-

beds« og Bestillingsmænds Lonningsforhold m. v. med

dertil sig sluttende tvende Anordninger af 2. April

1870 om, hvorledes Embeds- og Bestillingsmænd, der

have en af deres Embede uafhængig Titel, have at

forholde sig for at opnaa Fritagelse for samme, og af

17. Septbr. 1870 om Adgang for afskedigede Embeds-

og Bestillingsmænd til at frasige sig de dem tillagte Titler,

hvorhos man lige tjenstl. skulde anmode Dem om at

meddele hver af de i det Dem anbetroede Amt an-

satte Sysselmænd et Expl. saavel af Loven som af

Anordningerne ti] Iagttagelse ved Oppeborselen af

Hangskat. *)

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 7. Novbr.

over Island, ang. Anvendelse af Bevillingen til

Havedyrkningens Fremme. Khavn den 7. Novbr.

1870. — Isl. Kopib. 1870 Nr. 946. Ti&indi um stjornar-

målefni Islands III, S. 115-16.

I behgl. Skrivelse af 7. f. M. har Hr. Stiftamtm.

andraget, at De efter Modtagelsen af Justitsm. Skriv,

af 26. Febr. d. A. 2
) har ladet bekjendtgjore paa Mand-

J

) Vod Skrivelser af s. D. blev saavel Loven som Anord-

ningerne paa samme Maade tilstillet de ovrige Amtmænd
til Afgivelse til de dem underordnede Sysselmænd, samt

endvidere Stiftsøvrigheden og Landfogden i Island.
a
) se foran S. 461-63.

XX. B. 38
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1870. talsthingene i Sonderamtet, at den hidtidige Uddeling

Novbr. af Havefro foretages sidste Gang i indeværende Aar,

men at der derefter er opstaaet nogen Tvivl hos Dem,

om De forsaavidt har opfattet Ministeriets fornævnte

Skrivelse rigtigt, eller om der endnu til næste Foraar

vil kunne forventes opsendt Havefro til Uddeling. Med

Bemærkning om, at De efterat den ovennævnte Be-

kjendtgjorelse paa Mandtalsthingene har fundet Sted,

i al Fald for Sonderamtets Vedkommende ikke vilde

finde en saadan Opsendelse af Fro hensigtsmæssig, har

De derimod indstillet, at den paa Sonderamtet faldende

Andel af det paa Kontoen »Til Havedyrkningens Fremme

m. v.« bevilgede Belob, der for indeværende Finansaar

maatte være disponibelt, maa anvendes til Indkjob af

Sprængkrudt, hvoraf De anholder om at maatte faa

opsendt 100 Pd. i en af Dem til den Ende indsendt

Jernkasse, og at Resten maa stilles til Stiftamtets

Raadighed i Overensstemmelse med det Ojemed, hvori

Bevillingen er given.

Næst i denne Anledning at bemærke, at ligesom

den af Hr. Stiftarntm. forst antydede Opfattelse af Mi-

nisteriets ovennævnte Resolution, hvorefter den i sidst-

afvigte Foraar stedfundne Uddeling af Havefro vilde

blive den sidste, er den ene rette, saaledes tyder og-

saa den Omstændighed, at der ikke fra noget af de

andre 2 islandske Amter er indkommen nogen Be-

gjæring om Opsendelse af Havefro til næste Foraar,

paa, at Resolutionen ogsaa af de andre Amtmænd er

opfattet paa denne Maade, — skulde man til behgl.

Efterretning tjenstl. melde, at der ved Ministeriets

Foranstaltning med Postdampskibet paa dets fore-

staaende Reise vil blive opsendt til Hr. Stiftarntm-

100 Pd- Sprængkrudt i den ommeldte Jernkasse, men

at der ikke er funden tilstrækkelig Anledning til at

stille Restbelobet af den paa Sonderamtet faldende

Andel af det omhandlede Belob til Stiftamtets Dispo-

sition.
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Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 1870.

over Island, angaaende LSnningerne til de ved JjJ^
den islandske Landsoverret konstitnerede to Pro-

kuratorer. Kjobenhavn den 7. Novbr. 1870. —
Isl. Kopib. 1870 Nr. 958. Tftindi um stjornarmålefni fslands

III, S. 116-17.

I behgl. Skriv, at 29. Septbr. sidst], har Hr. Stift-

amtm. bl. A. forespurgt, om det de 2 ved den kgl.

islandske Landsoverret konstituerede Sagforere af den

islandske Justitskasse hidtil tillagte aarlige Vederlag

af 250 Rd. hver ifolge Ministeriets Resolution af 2. Juli

d. A. skal betragtes som nedsat til 200 Rd., eller om

de tilbagestaaende 50 Rd. kunne forventes anviste Ved-

kommende til Udbetaling af en anden Kasse end Ju-

stitskassen, hvorhos De for det Tilfælde, at forstnævnte

Sporgsmaal besvares bekræftende, har henstillet, at der

maa blive tilkjendegivet de Paagjældende det i saa

Henseende Fornodne, hvad De ikke har anset Dem
bemyndiget til ved fornævnte Resolution af 2. Juli

sidst]., i modsat Fald anholdt om, at der maa med-
deles Dem Underretning om, af hvilken Kasse de

resterende 50 Rd. ville være at udbetale.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. melde, at

Justitsministeriet ved til behgl. Efterretning og videre

Bekjendtgjorelse at meddele Hr. Stiftamtm. den om-
meldte Resolution af 2. Juli sidsti., der aldeles utve-

tydig gaar ud paa, at der fra 1. August næstefter at

regne og indtil videre ikkun kan udbetales de to for-

nævnte Sagforere hver et Belob af 16 Rd. 64 Sk.

maanedlig (eller 200 Rd. aarlig) af Justitskassen istedet-

for de dem hidtil tillagte 250 Rd. aarlig, ikke dels

paa Grund af Indholdet af Deres egen forudgaaende

Indstilling af 29. Novbr. f. A., dels efter hvad der

fremgik af det sidste Ministeriet tilgjængelige Regnskab

for Justitskassen, har kunnet andet end gaa ud fra,

at bemeldte Kasse ikke. længer formaaede at udrede

38*



7. Novbr.

596 Jiietm. Skriv. ang. Lonninger til 2 Prokuratorer.

1870. noget storre Belob i det omhandlede Ojemed, medens

det efter Forholdenes Beskaffenhed maatte anses som

en Selvfolge, at der ikke kunde være Sporgsmaal om

nogen Henvendelse til Rigsdagen, for af Statskassen

at soge det Manglende bevilget. Ministeriet skal imid-

lertid ikke undlade lige tjenstl. at tilfoje, at der iov-

rigt ikke herfra vil haves Noget at erindre imod, at

der foruden de ommeldte 16 Rd. 64 Sk. fra 1. August

d. A. at regne tilstaas tidtnævnte Sagforere hver et

inaanedligt Tillæg af 4 Rd. 32 Sk., saafremt bemeldte

Kasse — hvorom Hr. Stiftamtm.'s seneste Skrivelse

ikke indeholder nogen Oplysning vil være i Stand

til at udrede denne Udgift, uden at de Kassen iSvrigt

paahvilende Forpligtelser derved trædes for nær.

7. Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til StiftsOvrigheden

i Island, angaaende Stiftsbogtrykkeriets Regnskab.

Khavn den 7. Novbr. 1870. - Isi. Kopib. 1870 Nr.

964. Tf&indi um stjornarmålefni islande III, S. 118-19.

Ved at fremsende et Andragende, hvori Forstan-

deren for Stiftsbogtrykkeriet i Reykjavik, Einar J)6rJ)ar-

son, indanker for Ministeriet en af Revisionsdeparte-

mentet for Kongeriget afgiven Decision til 4. Post af

Antegnelserne til bemeldte Bogtrykkenes Regnskab for

1865 angaaende Beregningen af den ham tilkommende

Procentandel af Bogtrykkeriets aarlige Netto-Overskud,

have Hr. Stiftamtm. og Deres Hojærv., næst at udtale

den Formening, at den af Revisionsdepartementet til

Grund for ommeldte Decision lagte Beregningsmaade

(hvorefter Trykkeriets aarlige Netto-Overskud, af hvilket

der som anfort tilkommer Forstanderen Procenter, ud-

findes ved at drage Belobet af hvert Aars Udgifter fra

dets Indtægter) formentlig er den rette og derfor b(3r

folges saavel ved det nævnte som andre Aars Bege-

skaber, — i behgl. Skriv, af 15. Januar d. A. ind-
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stillet, at • det maa have sit Forblivende ved den af

Revisionsdepartementet i ommeldte Henseende afgivne

Decision, hvorefter Regnskabsforeren har at tilsvare

14 Rd. 22 Sk., og at der i Overensstemmelse med

denne Decision maa tilstaas Forstanderen for Stifts-

bogtrykkeriet 5 pCt, af dettes Overskud for Regnskabs-

aaret 1866, ialt 944 Rd. 35 Sk., med 47 Rd. 21 Sk.,

efter Fradrag af de af ham i saa Henseende i Regnskabet

beregnede 1 Rd. 75 Sk., eller 45 Rd. 42 Sk., samt

at de nævnte Belob maa fores henholdsvis til Indtægt

med 14 Rd. 22 Sk. og til Udgift med 45 Rd. 42 Sk.

i indeværende Aars Regnskab.

Efter at Ministeriet i denne Anledning har brev-

vexlet med Revisionsdepartementet for Kongeriget,

skulde man til behgl. Efterretning tjenstl. melde, at det

Indstillede bifaldes, hvorhos man ifolge Revisionsde-

partementets Begjæring lige tjenstl. skulde anmode Hr.

Stiftamtm. og Deres Hojærv. om, naar De modtager de

paagjældende Regnskaber, behgl. at ville paase, at den

rigtige Beregningsmaade af Forstanderens Procentandel

er anvendt, og i modsat Fald at tilstil/e Forstanderen

Regnskabet til Omgjorelse.

1870.

7. Novbr.

Justitsministeriets Skrivelse til Stiftamtmanden 7. Novbr.

over Island, ang. Nedsættelsen af en Kommission

til Udarbeidelse af Udkast til en ny Landbolov

for Island. Kjobenliavn den 7. Novbr. 1870. —
Isl. Kopib. 1870 Nr. 970. Tioindi ura stjomarmålefni Islands

III, S. 119-20. - Uddrag.

Paa Justitsministeriets derom nedlagte allerunderd.

forestilling har det behaget H. M. Kongen under 4.

M. at bifalde, at Hr. Stiftamtm. bemyndiges til at

nedsætte en Kommission af 3 Medlemmer til at ud-

arbeide Udkast til en ny Landbolov for Island.
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1870. Ved i Henhold hertil at anmode Dem om at gjore

Novbr. de fomodne Skridt til en saadan Kommissions Ned-

^^^sættelse, skulde man tjenstl. tilfoje Folgende: Med

Hensyn til Kommissionens Sammensætning raaa Mini-

steriet i Overensstemmelse med Deres Forslag i behgl.

Skriv, af 30. Septbr. f. A. anse det for hensigtsmæs-

sigst, at der til Medlemmer af samme udnævnes en

Althingsmand fra hvert af de 3 islandske Amter, idet

de Ulemper, der unægtelig ville opstaa derved, at hvert

af Medlemmerne er bosat i sit Amt, for en Del ville

kunne fjernes paa den Maade, at det overdroges et af

Medlemmerne forelobig at udarbeide det paagjældende

Lovforslag, hvorefter det da senere kunde blive gjen-

nemgaaet af samtlige Medlemmer i Forening, og dertil

vælges Tiden kort for eller efter Althingets Slutning,

hvorved de|ellers uundgaaelige Reiseomkostninger vilde

kunne spares. — — — —
Idet endnu bemærkes, at Ministeriet i sin Tid efter

særlig derom indkommen Indstilling vil være villigt

til at indromme de Medlemmer af den omhandlede

Kommission, der ikke maatte have Bopæl i Reykjavik,

passende Diæter for den Tid, de som saadanne maatte

opholde sig i bemeldte Kjobstad, saavel som til at be-

vilge det Medlem, der kommer til at udarbeide det

forelobige Lovudkast, et efter Arbeidets Omfang og

Værd afpasset Honorar, skulde man sluttelig til Af-

benyttelse for Kommissionen lade folge de fra den ældre

i Henhold til allerh. Resol. af 23. April 1845 nedsatte

islandske Landbokommissiou hidrorende, paa vedlagte

Fortegnelse specificerede, her beroende Akter, hvis

Tilbagesendelse hertil efter Afbenyttelsen imodeses,

ligesom man ogsaa i sin Tid forventer Hr. Stiftamtm- s

behgl. Meddelelse om de Foranstaltninger, De i Hen~

hold til Ovenstaaende maatte have truffet.
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Anordning om Embedseden. Khavn den 12. 1870.

NoYbr. 1870. — (Konseilspræsidiet.). Depart. Tid. 1870 12. NovbrT

S. 905; Algreen-Ussings Lovsaml. 1870, S. 369.

Vi Christian den Niende &c. G. V.: Da det er

blevet Os foredraget, at der folges forskjellige Regler

med Hensyn til Embedsedens Aflæggelse, idet denne

Ed af nogle af Vore Ministerier fordres aflagt ved en-

hver ny Bestallings Udfærdigelse, men af andre kun

ved den forste Bestalling, have Vi, paa Vor Konseils-

præsidents allerund. Forestilling, besluttet at fastsætte

en almindelig Regel. Thi byde og befale Vi som folger

:

§ 1. Den almindelige Embedsed vil fremtidig kun

være at aflægge én Gang.

Udfærdiges ny Bestalling for den, der én Gang har

aflagt Embedseden, affordres der ham ikke ny Ed.

§ 2. Denne Anordning finder ikke Anvendelse

paa den ved Thronskifte brugelige Edsaflæggelse til

den nye Konge.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Jnstitsministeriets Skrivelse til Islands Nord- 22. Novbr.

og Ostamt, ang. Omkostningerne ved Transport fra

Island til Kjobenhavn af en Forbedringshnsfange.

Khavn den 22. Novbr. 1870. - isi. Kopib. 1870 Nr.

1000. Ti&indi urn stjornarmalefhi fslands III, S. 120-21.
*

Idet man i Forbindelse med Ministeriets Skrivelse

a* 29 August d. A. ikke skulde undlade tjenstl. at

meddele Amtet til behgl. Efterretning, at der hertil

er bleven afgivet en Attest, udstedt af Sysselmanden i

Thingo Syssel, om, at der mellem ham og Skibsforer

S. Nielsen er truffet Overenskomst om Overforelse fra

Island hertil af Forbedringshusfangen Gutmi Johannes

Kristjansson Skeel for en Betaling af 30 Rd., skulde

man lige tjenstl. anmode Amtet om behgl. at ville hen-
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1870. lede bemeldte Sysselmands Opmærksomhed paa, at

22 Novbr
betalingen * or Overforelse af Delinkventer fra Island

'

hertil ifolge allerh. Reskr. af 25. Septbr. 1816 1) skal

beregnes dag vis til 1 Rd. for hver Dag, Overfarten

vedvarer, og ikke til en bestemt Sum for hele Reisen.

24. Novbr. Justitsministeriets Skrivelse til samtlige Amt-

mænd i Island, ang. Indsendelse til Toldstederne af

Losnings- eller Rykattester. Khavn den 24. Novbr.

1870. — Isl. Kopib. 1870 Nr. 1001.

For i Henseende til Erlæggelse af Skibs- eller

Havneafgifter at blive behandlede efter de for den

indenrigske Skibsfart gjældende Bestemmelser, paa-

ligger det, som det tor forudsættes Hi\ (Tit.) be-

kjendt, de Skibsforere, der udklarere til Island, at

tilvejebringe Losnings- eller saakaldet Rykattest til

Bevis for, at Skibet er indkommet til og de deri i

Kongeriget indladede Varer oplossede i Island. Då-

den hidtil brugte Forsendelsesmaade af disse til Told-

regnskaberne horende Attester, ifolge hvilken de efter

at være udfærdigede paa det Sted, hvor Udlosningen

har fundet Sted, afgives til vedkommende Skibsforer,

som opbevarer dem til Hjemreisen for selv at aflevere

dem til paagjældende Afgangstoldsted, ifolge Meddelelse

fra Generaldecisoratet for det indirekte Skattevæsen

medforer, at længere Tid hengaar forinden Rykattest

tilvejebringes, end der passer til den nu indforte Form

for Toldregnskabernes Aflæggelse og Revision, og for-

anlediger den Ulempe, at der i Antegnelserne bestandig

maa gjores Udsættelse om Tilvejebringelse af de mang-

lende Attester eller formeres Ansvar af Difference-

Skibs- og Havneafgifter mellem indenrigs og fremmed

J

) se Lovsaml. for Island VII. S. 623.
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Fart, skulde man efter Begjæring af bemeldte General- 1870.

decisorat herved tjenstl. have Hr. (Tit.) anmodet om 24. Novbr.

behgl. at ville træffe Foranstaltning til, at de om-

handlede Attester for Fremtiden af den Embedsmand,

der har udfærdiget dem, pr. Post tilstilles det paa-

gjældende Toldsted.

•O-o— OO



REGISTER.

Administration, Administratorer, se Jordegods -Administration.

Afgifter, se Skatter og Afgifter.

Akureyri

1868. 15. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Ligning af

Extrabidrag paa en Kjobmand
paa Akureyri.

1870. 30. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Bestemmelser
om Afstanden mellem Nabo-
bygninger paa Akureyri.

Aithinget. OJUcKm^
1869. 26. Febr. Aab. Brev ang. Oplosning af det

nuværende Althing.

— 26. Febr. Aab. Brev ang. Udskrivning af nye

Valg til Aithinget samt Ind-

kaldelse af samme til Mode i

indeværende Aar.
— 7. Juli. Kgl. Bekjendtgj. til Aithinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragendor i 1867.

Amtmænd, se Embeder, Embedsmænd. fy^^^cd* v-

Amtsrepartitionsfond, se Repartitionsfond. ^^/f
Apotheker, jevnf. Lægevæsen.

CXv^Xv^
j

1869. 31. Marts. Justitsm. Skriv, ang. Opævelse af

det i Kancelli-Cirkulære af li-

Marts 1820 indeholdte Forbud

mod Salg af Merkurialsalve

uden Recept.
— 11. Decbr. Plak. for Island ang. en forandret

Inddeling af Medicinalvægten.
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1870. 8. Febr. Justitsm. Skriv. ang. fragtfri For-
sendelse af Medicinalvarer til

Apotheket i Reykjavik.
— 5. Marts. Bekjendtgj. om, fra hvilket Tids-

punkt Plakat for Island af 11.

Decbr. 1869 om en forandret

Inddeling af Medicinalvægten
skal træde i Kraft m. v.

— 28. Mai, Justitsm. Skriv, ang, de islandske

Lægers Pligt til at kjobe den
Medicin, som de dispensere,

paa Apothekerne.

Arkiver, jevnf. Boger, Bogtrykkeri, Bibliothek m. v.

1869. 5. Febr. Bekjendtgj. ang. Arkivvæsenets Hen-
læggelse fra Indenrigsministe-

riet til Ministeriet for Kirke-

og Undervisningsvæsenet.

Arv og Skifte samt Overformynderivæsen.

1869. 14. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. Indsættelse til

Forrentning i Sparekasser af

Umyndiges Midler.

Bevillinger.

1868. 4. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. de i Isafjords

Kjobstad faldende Gebyrer for

Bevillinger til at være Lose-

^ mænd.

Biskoppen, se Embeder, Embedsmænd.

Bygningskommissioner, se Kjobstæder.

BygSOl, se Jordegods -Administration.

Boger, Bogtrykkeri, Bibliothek m. v.

1868. 13. Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Udgivelsen af en latinsk

Læsebog til Brug for Latin-

skolens nederste Klasser.
— 29. Febr. Justitsm. Skriv. ang. den Udgiverne

af Bladet »Islendingur« paa-
hvilende Gjæld til Islands Stifts-

bibliothek.

— 24. Marts. Justitsm. Skriv, ang. Revisionen af

den islandske Psalmebog.
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1868. 3. August. Justitsm. Skriv. ang. Forsendelse

af Boger fra det kgl. Biblio-

thek til Stiftsbiblioteket i

' Reykjavik.

— 15. August. Justitsm. Skriv. ang. det tidligere

Holar-Bogtrykkeries Forlagsret.

— 21. August. Kirke- cg Undervisnings«]. Skriv.

ang, Understbttelse til Udar-
beidelse af en Geografi paa
Islandsk. *

1869. 5. Febr. Bekjendtgj. ang. Arkivvæsenets Hen-
læggelse fra Indenrigsministeriet

til Ministeriet for Kirke- og

Undervisningsvæsenet.
— 28. April. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. den reviderede islandske

Psalmebogs Benyttelse ved den

offentlige Gudstjeneste.

1870. 24. Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Benyttelsen af den revi-

derede islandske Alterbog.

— 9. Juli. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Understbttelse til Stifts-

biblioteket i Reykjavik m. v.

— 7. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Stiftsbogtryk-

keriets Regnskab.

Dampskibsfart, jevnf. Postvæsen.

1868. 1. Mai. Certeparti ang. Befragtning af et

1ste Klasses Skruedampskib
som Postdampskib mellem Kjo-
benhavn, Færoerne og Island.

— 20. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Dampskibs-
forbindelsen mellem Kjoben-
havn, Færoerne og Island.

1869. 25. August. Reglem. for Befordring af Postfor-

bindelsen mellem Danmark og

Reykjavik i 1870.

1870. 29. Januar. Bekjendtgj. ang. Postvæsenets Over-
tagelse af Dampskibsforbindel-
sen mellem Kjobenhavn, Fær-
oerne og Island.

— 18. Febr. Bekjendtgj. ang. Dampskibsforbin-

delsen mellem Kjobenhavn, Fær-
oerne og Island.
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Dannelsesanstalten for vordende Geistlige, se Skolevæsenet.

Dyrlæger, se Landvæsen.

Dovstumme.

1869. 29. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. Forudbetaling

af Honoraret til dovstumme
Borns Undervisning i Island.

1870. 28. Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Understøttelsen til Under-

visning af Dovstumme.

Embeder, Embedsmænd,

jevnf. Geistligheden, Lægevæsen, Skolevæsen, Pensioner.

1868. 20. Marts. Lov om yderligere Udsættelse af

Revisionen af Lov 19. Februar

1863 om Lonningstillæg for

fbrskjellige paa Island ansatte

Embedsmænd.
— 24. Marts. Instruktion for de danske Konsuler

i Udlandet.

— 25. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Sysselmanden
i Gullbringu og Kj6sar Syssels

Bopæl.

1869. 29. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Godtgjorelse

for Udlæg i Anledning af Em-
bedsreiser.

— 2. Marts. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Revision af den i 1853
affattede Specifikation over

Præstekaldenes Indtægter.
— 6. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Boder for For-

sommelse med Indsendelse af

Administrations-Regnskaber.
— 9. Marts. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Organisten ved Reykjavik
Domkirkes Lon.

— 9. Marts. Justitsm. Skriv. ang. den aarlige

Fortegnelse over samtlige til

den kgl. islandske Landsoverret
indankede Sager.

— 9. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Sysselmænde-
nes Pligt til Restanceberig-
tigelse og betimelig Regnskabs-
aflæggelse med Hensyn til Sys-
selintrader.
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1869. 9. Marts. Justitsra. Skriv. ang. Strandings-

regnskabers Decision af Amt-
mændene.

— 31. Marts. Justitsra. Skriv. ang. Præsteenkers

Pligt til at erlægge Kirketiende.

— 29. Maj. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Deling af Thingo Provsti

i to Provstier.

— 27. Septbr. Justitsra. Skriv. ang. Fremsendelse
af Enkeforsorgelsesskemaer.

1870. 12. Marts. Plak. for Island ang. Erklæringers

Meddelelse til Ansogere og
Klagere.

— 26. Marts. Lov indeholdende almindelige Be-
stemmelser om Embeds- og
Bestillingsmænds Lonningsfor-

hold.

— 2. April. Anordn, om, hvorledes Embeds- og
Bestillingsmænd, der have en

af deres Embede eller Bestil-

ling uafhængig Titel, have at

forholde sig for at opnaa Fri-

tagelse for samme.
— 18. Juni. Lov om Livsforsikrings- og Forsor-

gelsesanstalten af 1871.
— 8. Juli. Bekjendtgj. ang. en revideret For-

tegnelse over de islandske Præ-
stekalds Indtægter.

— 17. Septbr. Anordn, ang. Adgang for afskedigede

Embeds- og Bestillingsmænd til

at frasige de dem tillagte Titler.

— 7* Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Embeds- og

Bestillingsmænds Lonningsfor-

hold m. v.

— 12. Novbr. Anordn, om Embedseden.

Enker, se Embeder, Embedsmænd, Geistligheden, Pensions-

væsen, Understøttelser.

Faar, Faareavl, Faareskab, jevnf. Landvæsen.

1869. 12. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Betaling for

Opsyn med Behandlingen af

Faareskabet i Grafnings Rep
i 1867.

Fattigvæsen, jevnf. Kommunalvæsen.

1868. 17. April. Plak. ang. Udredelsen af Omkost-
ningerne ved Fattiges Flytning.
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1868. 24. Juli. Justitsm. Skriv. apg. et Fattiglems

Forsorgelseshjem.

1869. 9. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Omkostningerne

ved et Fattiglems Flytning til

sin Forsorgelseskommune.

— 31. Marts. Justitsm. Skriv. ang. et Fattiglems

Forsorgelseskommune.

— 31. Marts. Justitsm. Skriv. ang. det Samme.
— 12! Novbr. Justitsm. Skriv. ang. 2 Boms For-

sorgelseskommune.

1870. 24. Febr. Justitsm. Skriv. ang. en Persons

Forpligtelse til at underholde

sin uægte Datters Datter.

— 25. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Delingen
^
af

Omkostningerne ved et Fattig-

lems Flytning fra et Syssel til

et andet.

— 1. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal

om et Fattiglems Forsorgelses-

kommune.

Finanser,

jevnf. Regnskabsvæsen, Skatter og Afgifter, Understøttelser m. v.

1868. 20. Marts. Lov om yderligere Udsættelse af

Revisionen af Lov 19. Febr.

1863 om Lonningstillæg for

forskjellige paa Island ansatte

Embedsmænd.
— 28. Marts. Lov om forelobig Bevilling for Fi-

nansaaret 1868—69.
— 30. April. Finanslov for Finansaaret[fral. April

1868 til 31. Marts 1869 —
Uddrag.

— 15. Maj. Lov om Tillægsbevilling for Finans-
aaret 1867—68. — Uddrag.

— 12. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Laan til Reykja-
vik Kommune til Vejforbe-
dringer.

— 22. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Tilbagebetaling

af et Grunnavik Rep ydet Laan.— 3. August. Justitsm. Skriv. ang. Kornlaan til

Forebyggelse af Hungersnod.
— 15. August, Justitsm. Skriv. ang. Henstand med

Tilbagebetaling af Laan til for-

skjellige Kommuner i Snæfells-

nes Syssel.
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1868. 10. Septhr. Finansm. Bekjendtgj. ang. Indlos-

ning af de 1866 udstedte rente-

bærende Kreditbeviser.

— 16. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. Laau til Fore-
byggelse af Hungersnod.

— 26. Septbr. Statsregnskab tor Finansaaret 1867-
1868.

— 6. Oktbr. Bekjendtgj. orn Udprægn. af Bronce-
halvskillinger.

— 16. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Laan til Vej-
anlæg i Reykjavik Kjobstad.

— 28. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. udestaaende
Afgiftsrestancer af Vestmann-

as^ 6erne. j, v— 31. Decbr. Bekjendtgj. ang. Henlæggelsen af

Bestyrelsen af den islandske

Lægefonds Midler til Stifts-

øvrigheden i Island.

1869. 29. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Godtgjorelse

for Udlæg i Anledning afEm-
bedsreiser.

— 29. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Laan til Istand-

sættelse af Hovedveje i Sbn-
deramtet.

— 11. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Understottelse

til Skytteforeningen i Reykjavik.
— 25. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Paategning paa

kgl. Obligationer.

— 25. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Anvendelsen
af Finanslovens aarlige Bevil-

ling til det islandske Postvæsen.
— 26. Febr. Finanslov for Finansaaret fra 1.

April 1869 til 31. Marts 1870.— Uddrag.
— 6. Marts. Lov om Tillægsbevilling for Finans-

aaret fra 1. April 1869 til

31. Marts 1870. — Uddrag.
— 21. Juli. Bekjendtgj, ang. Udprægning af en-

kelte Christiansd'orer.

— 1. Oktbr. Statsregnskab fur Finansaaret 1868-

1 869.

1870. 5. Marts. Kirke- og Undervisning6m. Skriv.

ang. Understottelse til Oldsags-

samlingen i Reykjavik.
— 29. Marts. Lov om forelobig Bevilling for Fi-

nansaaret 1870 - 71.
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1870. 4. April. Bekjendtgj. om Pengeomsætningen
mellem Danmark og Færoerne
og Danmark og Island og om-
vendt.

— 26. April. Justitsm. Skriv, vedrorende Penge-
omsætningen mellem Danmark
og Island.

— 30. April. Justitsm. Skriv. ang. Erlæggelsen

af de saakaldte Hospitals-

lodder.

— 30. April. Lov ang. en forlænget forelobig Be-
villing for Finansaaret 1870

—

1871.— 28. Maj. Lov om Tillægsbevilling for Finans-

aaret 1869—70. — Uddrag.
— 28. Maj. Finanslov for Finansaaret 1870

—

1871. — Uddrag.
— 2. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Lonningerne

til de ved den islandske Lands-
overret konstituerede 2 Pro-

kuratorer.
— 25. Juli. Kundgj. ang. nye 100 Rd.- og 50

Rd.-Sedler, som af National-

banken sættes i Omlob.
— 18. August. Justitsm. Skriv. ang. kgl. Obliga-

tioners Forsyning med nye

Rentekoupons.
— 30. Septbr. Statsregnskab for Finansaaret 1869-

1870.— 12. Oktbr. Bekjendtgj. ang. Forandring i Reglem.

for Nationalbanken af 27. Juli

1818 § 34, 2. Pkt.— 7. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Lonningerne
til de ved den islandske Lands-
overret konstituerede to Pro-
kuratorer.

Fiskeri.

1868. 19. Marts. Justitsm. Skriv, ang fremmede Na-
tioners Hvalfangstdrift under
Island.

— 26. Marts. Justitsm. Skriv. ang. uberettiget Fi-
skeri inde paa Ofjorden.

— 27. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Benyttelsen af

forgiftede Projektiler ved Hval-
fangsten under Island.

XX B. 39
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1868. 16. Maj. Justitsm. isl. Depart. Skriv. ang. for-

skjellige Betingelser for Frem-
medes Sildefiskeri under Island.

— 23. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Politiskilt for

Repstyrerne i Eyrarsveit inden

Snæfellsnes Syssel.

— 4. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. Straf for ulov-

ligt Fiskeri under Island.

1869. 12. Januar. Justitsm. Skriv. ang. fremmede Na-
tioners Fiskeri under Island.

— 11. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Tilladelse til

at handle med fremmede Fi-

skere.

— 11. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Stationering

af en dansk Orlogsmand i de

islandske Farvande.
— 31. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Betingelserne

for Fremmedes Ret til Fiskeri

under Island.

— 31. Marts, Justitsm. Skriv. ang. Overtrædelse

af den islandske Lovgivning om
Handel og Fiskeri.

— 8. Juli. Justitsm. Skriv. ang. fremmede Na-
tioners Ret til Fiskeri under
Islands Kyster.

1870. 1. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal
om Læsteafgift af det danske
Fiskeriselskabs Skibe.

Forfatning, jevnf. Althinget.

1869. 7. Juli. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender 1867. I.

Forligsvæsenet, jevnf. Retterne, Rettergang, Retsvæsen.

1869. 28. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Sagforeres Ret
til at mode i Forligskommis-
sionen for Parterne.

Forstrandsret, Strandrettigheder.

11. Decbr. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal
om Forstrandsret.

8. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Afkald paa
Statens Forstrandsret paa Jor-

den Gauksta&ir's Grund.

1868.

1869.
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1870. 22. April. Justitsm. Skriv. ang. Thingore Kirkes

Ret til Andel i nogle paa Jorden
EyrPs Forstrand opbr. Hvaler.

Forsorgelse, se Fattigvæsen, Kommunalvæsen, Livsforsikring,

Overlevelsesrente.

Fodsels- og Plejestiftelsen, se Lægevæsenet.

Geistligheden,

jevnf. Embeder, Embedsmænd, Kirker, Præstekald, Skolevæsen.

1869. 31. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Præsteenkers

Pligt til at erlægge Kirketiende.
— 28. April. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. den reviderede islandske

Psalmebogs Benyttelse ved den

offentlige Gudstjeneste.
— 29. Maj. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Deling af Thingo Provsti

i to Provstier.

1870. 21. Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Emeritpræsters Ret til at

foretage kirkelige Handlinger.— 24. Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Benyttelsen af den revi-

derede islandske Alterbog.— 6. Juli. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Understottelsen til træn-

gende Emeritpræster og Præ-
steenker i Island.

1870. 2. Septbr. Bekjendtgj. ang. Indskrænkning af

de for theolog. Kandidater og

Geistlige foreskrevne Eder.

Handel og Skibsfart,

jevnf. Skatter og Afgifter, Sofart, Sopas, Traktater.

1868. 26. Marts. Bekjendtgj. ang. gjensidig Aner-
kjendelse af det i Danmark og
Storbritannien gjældende Skibs-

maal.— 17. April. Lov om fremmede Skibes Adgang
til Fragtfart mellem islandske

Havne indbyrdes saavelsom
mellem Island og Danmark,— 11. Maj. Justitsm. Skriv., hvorved fremsendes
Generaldirektoratet for Skatte-
væsenets Cirkulære af 4. Sept.

1867, Skibsmaalingen vedror.

39*
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1868. 25. Juni. Justitsm. Skriv. ang. belgiske og

nordtyske Skibes Ret til at

gaa i Fragtfart mellem islandske

Havne indbyrdes og mellem Is-

land og Danmark.
— 24. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Maaling af

Skibe fra Storbritannien.

1689. 11. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Tilladelse til

at handle med franske Fiskere.

— 11« Febr. Justitsm. Skriv. ang. Stationering

af en dansk Orlogsmand i de

islandske Farvande.
— 31. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Overtrædelse

af den islandske Lovgivning om
Handel og Fiskeri.

— 29. Maj. Justitsm. Skriv. ang. en Betingelse

for Nationalisering af fremmede
Skibe.

— 25. Juni. Forordn, for Island ang Skibes Re-
gistrering,

— 25. Juni. Forordn, for Island ang. Skibes

Maaling.
— 7. Juli. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1867.

II—10.

— 16. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Fritagelse for

Ommaaling af Skibe fra de for-

enede Stater af Amerika.
— 7. August. Justitsm. Skriv. ang. Læsteafgift af

franske Orlogsskibe.

:— 7. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Spekulant-

handlere i Island.

1870. 31.JMaj. Justitsm. Skriv. ang. en Betingelse

for at lade sit Skib fore dansk

Flag m. v.

— 31. Maj. Justitsm Skriv. ang. skibbrudne So-
folks Hjemsendelse.

— 1. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Skibs-Regi-

strerings- og Maalings-Forret-

ningerne for Islands Vedk.
— 1. Juni. Justitsm. Skriv. ang. det Samme.
— 2. Juni. Instruktion for Skibes Maaling. —

Uddrag.
— 5. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Tilladelse til

at drive Handel paa Geirseyri

ved Patriksfjord.
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1870. 9. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal om
Losning af Sopas og om Læste-
afgift.

— 9. Juli. Justitsm. Skriv. ang. den paabudte
Konsular-Attestation paa Vare-
fortegnelser og Sandhedspas.

— 9. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Tilkjobsafgift

af et indstrandet Skib.

— 19. August. Bekjendtgj. for Island ang. fornyet

Anvendelse af Frdg. 4. Maj
1803 om, hvorledes Handlende

og Sofarende sig have at for-

holde i Tilfælde af Krig mellem
fremmede Magter.

— 24. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Indsendelse til

Toldstederne af Losnings- og

Rykattester.

Handelssteder, jevnf. Handel og Skibsfart, Kjobstæder.

1870. 4. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal om
Skadeserstatning til Opsidderen

paa den Staten tilhorende Jord

Bor&eyri for den paa bemeldte

Jord forte Handel.

— 5. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Tilladelse til

at drive Handel paa Geirseyri

i Patriksfjord.

Hospitalerne, Lægefonden,

jevnf. Finanserne, Lægevæsenet, Skatter og Afgifter.

1868. 10. August. Forordn, om Forandring i Bestem-
melserne om Erlæggelsen af de

saakaldte Hospitalslodder i Is-

land.

— 31. Decbr. Bekjendtgj. om Henlæggelsen af Be-
styrelsen af den islandske Læge-
fonds Midler til Stiftsøvrigheden

i Island.

1870. 21. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Forstaaelsen

af § 2 i Frdg. 10. Aug. 1868
ang. Forandring i Bestemmel-
serne om Erlæggelsen af de saa-
kaldte Hospitalslodder i Island.— 30. April. Justitsm. Skriv. ang. Erlæggelsen af
de saakaldte Hospitalslodder.
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lsafjord.

1868. 4. Septbr. Justitsin. Skriv. ang. de i lsafjord

Kjobstad faldende Gebyrer for

Bevillinger til at være Lose-
raænd.

Justitsm. Skriv. ang. Forstaaelsen

af § 19 i Anordn. 26. Januar
1866 om Handelsstedet Isa-

fjords Oprettelse til Kjobstad
m. v.

Jagt.

Justitsm. Skriv. ang. Benyttelse af

Net ved Fuglefangst paa Vest-
mannoerne.

Jordegods-Administration, Salg m. v.,

jevnf. Kapitelstaxter, Kirker, Landbovæsen, Matrikel.

1868. 14. Januar. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Salg af Jorden Griras-

tungur.

— 20. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Mageskifte af

»Vi&idalsfjall« og »Fremstagil«.
— 23. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Afhændelse af den Saufca-

nes Kirke tilhorende »Hltøar-

hélnri«.

— 23. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Afhændelse af den Ey&ar
Præstekald tilhorende Jord
Brimnes.

— 15. August. Justitsm. Skriv. ang. Afhændelse til

Arvefæste af nogle Græsmarker
i Reykjavik.

1869. 6. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Bode forFor-
sbmmelse med Indsendelse af

Administrationsregnskaber.
— 12. Maj. Justitsm. Skriv. ang. ny Skyldsæt-

ning af samtlige Kloster- og

Flogu-Jorder i Vesterskaptafells

Syssel.

— 12. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Landskylds-

afgifter paa Vestmannoerne.
— 13. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Beregningen af

Afgifter af Kongsjorder og Tomt-
huse paa Vestmannoerne.

1869. 8. Juli.

1869. 12. Maj.
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1369. 8. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Afkald paa
Statens Forstrandsret paa Jor-

den Gaukstafeir's Grund.
— 25. Angust. Justitsm. Skriv. ang. Extrabidrag og

Fattigtiende af det kgl. Jorde-

gods paa Vestmannoeme.

1870. 21. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal om
Erlæggelse af Fattigtiende af

det kgl. Jordegods paa Vest-

mannoerne.
— 4. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal om

Skadeserstatning til Opsidderen

paa den Staten tilhorende Jord

Bor&eyri for den paa bemeldte

Jord forte Handel.
— 8. August. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Mageskifte af Jorderne

Asgautssta&ir og Villingaholt.

— 4. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Moderation i

Landskyldsafgifterne af det

Staten tilhorende Jordegods i

Islands Vestarat.

Jordømodro, se Lægevæsen.

Jordtaxation, se Matrikel.

Justitsvæsen, jevnf. Kriminalvæsen, Retterne.

1869. 25. Juni. Almindelig Straffelov for Island.— 25. Juni. Forordn, for Island ang. Afsoning

af Boder udenfor kriminelle

Sager.
— 7. Juli. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i

1867. I.

Kapitelstaxter.

1868. 27. Febr. Kapitelstaxt for Borgarfjords og

flere Sysseler samt Reykjavik
Kjobstad i Islands Sonderamt
fra Medio Maj 1868 til samme
Tid 1869.— 27. Febr. Kapitelstaxt for Oster- og Vester-
skaptafells Syssel i Islands

Sonderamt fra Medio Maj 1868
til samme Tid 1869.
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1868. 24. Marts. Kapitelstaxt for M^ra, Hnappadals,
Snæfellsnes og Dala Sysseler

i .Islands Vestanit fra Medio
Maj 1868 til samme Tid 1869.

— 24. Marts. Kapitelstaxt for Baroastrands, Isa-

fjords og Stranda Sysseler samt
Isafjords Kjobstad i Islands

Vestamt fra Medio Maj 1868
til samme Tid 1869.— 20. April. Kapitelstaxt tor Hiioavatns og Skaga-
fjords Sysseler i Islands Nord-
og Ostamt fra Medio Maj 1868
til samme Tid 1869.— 20. April. Kapitelstaxt for Ofjords og Thingo
Sysseler samt Akureyri Kjob-
stad i Islands Nord- og Ost-
amt fra Medio Maj 1868 til

samme Tid 1869.
— 20. April. Kapitelstaxt for Nordermula og

Sondermula Sysseler i Islands

Nord- og Ostamt fra Medio
Maj 1868 til samme Tid 1869.

1869. 20. Febr. Kapitelstaxter for Islands Sonderamt
fra Medio Maj 1869 til samme
Tid 1870.— 5. Marts. Kapitelstaxter for Islands Vestamt
fra Medio Maj 1869 til samme
Tid 1870.— 5. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Gratifikation

for Deltagelse i Fastsættelse

af Kapitelstaxterne.
— 8. Maj. Kapitelstaxter for Islands Nord- og

Ostamt fra Medio Maj 1869 til

samme Tid 1870.
1870. 22. Febr. Kapitelstaxter for Islands Sonderamt

fra Medio Maj 1870 til samme
Tid 1871.— 3. Marts. Kapitelstaxter for Islands Vestarat

fra Medio Maj 1870 til samme
Tid 1871.

— 28. Marts. Kapitelstaxter for Islands Nord- og

Ostamt fra Medio Maj 1870 til

samme Tid 1871.

Kirker,

jevnf. Geistligheden, Jordegods -Administration, Præstekald.

1868. 14. Januar. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Vi&rholl Kirkes Indtægter.
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1868. 14. Januar. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Salg af Jorden Gn'ms-
tungur.

^
— 6. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. HofoP Kirkes Gjæld til

Pastor Olafur Thorleifssons

Dodsbo.
— 23. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Afhændelse af den Sauoa-
nes Kirke tilhorende • Hlioar-

holmi«.

1870. 22. April. Justitsm. Skriv, ang, Thingore Kir-

kes Ret til Andel i nogle paa
Jorden Eyri's Forstrand op-
bragte Hvaler.

Kjobstæder, jevnf. Akureyri, Isafjord, Reykjavik.

1868. 4. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. de i Kjob-
staden Isafjord faldende Ge-
byrer for Bevillinger til at være
Losemænd,

1869. 8. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Forstaaelsen

af § 19 i Anordn. 26. Januar

1866 om Handelsstedet Isa-

fjords Oprettelse til Kjobstad

^:tH'"V
- ? ';' J— m. v. i<Øl

1870. 30. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Bestemmel-
serne om Afstanden mellem
Nabobygninger paa Akureyri.

Kommunalvæsen, jevnf. Fattigvæsen.

1868. 17. April. Plak. ang. Udredelsen af Omkost-
ningerne ved Fattiges Flytning.

— 22. Juni. Justitsm. Skriv, ang. Tilbagebetaling

af et Grunnavik Rep ydet Laan.
— 24. Juli. Justitsm. Skriv. ang. et Fattiglems

Forsorgelseskommune.

1869. 9. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Omkostning-
erne ved et Fattiglems Flytning

til sin Forsorgelseskommune.
— 9. Marts. Justitsm. Skriv. aug. Deling af Eyja-

fjaJla Rep i 2 Kommuner.
— 8. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Forstaaelsen

af § 19 i Anordn. 26. Januar
1866 om Handelsstedet Isa-

fjords Oprettelse til Kjobstad
m. v.



618 Register.

1870. 24. Febr. Justitsni. Skriv. ang. en Persons

Forpligtelse til at underholde

sin uægte Datters Datter.

— 30. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Bestemmel-
serne om Afstanden mellem
Nabobygninger paa Akureyri.

— 1. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal
om et Fattiglems Forsorgelses-

kommune.

Kongen Kongehuset.

1868. 20. Marts. Lov om Appanage for H. Kgl. Hoi-
hed Kronprins Christian Fre-
derik Vilhelm Carl.

— 10. August. Forelobig Lov om Regjeringens

Forelse under Kongens Fra-
værelse.

— 12. August. Allerh. Bekjendtgj. ang. Kronprin-

sens Overtagelse.af Regjeringens

Forelse under Kongens Fra-
værelse paa en Reise.

— 1. Septbr. Allerh. Kundgj. om at Kongen atter

har overtaget Regjeringens Fo-
relse.

1869. 20. Januar. Traktat til Fastsættelse af Ægte-
skabskontrakten mellem H. Kgl.

Hoihed Kronprins Christian

Frederik Vilhelm Carl af Dan-
mark og Hds. Kgl. Hoihed
Prinsesse Lovisa Josephine Eu-
genia af Sverrig og Norge.

.— 5. Febr. Lov om Udstyring og Moblering af

de H. Kgl. Hoihed Kronprinsen
overdragne Slotte.

— 5. Febr. Lov om Naalepenge og Livgeding

til Hds. Kgl. Hoihed Prinsesse

Lovisa Josephine Eugenia.
—' 20. Juli. Forelobig Lov om Regjeringens Fo-

relse under Kongens Fraværelse.

— 22. Juli. Allerh. Kundgj. om Regjeringens

Forelse under Kongens Fra-
værelse i Sverrig.

:— 2. August. Allerh. Kundgj. ang. at Kundgj. af

22. Juli 1869 atter sættes ud
af Kraft.



Register 619

1869. 24. August. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. kirkelig Forbon i Anled-
ning af ET. Kgl. Hoihed Kron-
prinsens Formæling.

Konsuler, jevnf. Embeder, Embedsmænd.

1868. 24. Marts. Instruktion for de danske Konsuler

i Udlandet.

Kriminalvæsen, jevnf. Politivæsen, Retterne.

1869. 25. Juni. Almindelig Straffelov for Island.

— 25. Juni. Forordn, for Island ang. Afsoning
af Boder udenfor kriminelle

Sager.
— 7. Juli. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i

1867. I.

— 27. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Forstaaelsen

af Plak. 29. August 1862 ang.

Straf for Dyrplageri.

1870. 12. Marts. Forordn, for Island ang. Æresop-
reisning.

— 22. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Omkostningerne

ved Transport fra Island til

Kjobenhavn af en Forbedrings-

husfange.

Laan, se Understøttelser.

Landvæsen, jevnf. Dyrlæger, Faareskab, Kapitelstaxter m. v.

1868. ^18. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Understottelse

i Anledning af lidt Formuetab
ved Kvægpest.

— ^28. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Foranstalt-

ninger til Fremme af Rogt og

t
Pleje af Kreaturer,

1869. 12. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Betaling for

Opsyn med Behandlingen af

Faareskabet i Grafnings Rep i

^ 1867.

1870. 26. Febr. Justitsm. Skriv. ang. en. forandret

Anvendelse af den aarlige Be-
villing til Havedyrkningens
Fremme.



1870. 3. Juni. Justitsni. Skriv. ang. Bevillingen til

Indhegning og Opdyrkning af

Hjemmeraarker paa Vestmann-
oerne.

— 7. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Anvendelsen af

Bevillingen til Havedyrkningens
Fremme.

— 7. Novbr. Justitsm. Skriv. aug. Nedsættelsen

af en Kommission til Udar-
beidelsen af Udkast til en ny

Landbolov for Island. — Ud-
drag.

Latinskolen, se Skolevæsen.

Livsforsikring, Overlevelsesrate,

jevnf. Embeder, Embedsmænd m. v.

1870. 18. Juni. Lov om Livsforsikrings- og For-
sorgelsesanstalten af 1871.

Lovgivning.

1868. 20. Marts. Lov om yderligere Udsættelse af

Revisionen af Lov 19. Febr.

1863 om Lonningstillæg for

forskjellige paa Island ansatte

Embedsmænd.
— 20. Marts. Lov om Appanage for H. Kgl. Hoi-

hed Kronprins Christian Fre-
derik Vilhelm Carl.

— 24. Marts. Instruktion for de danske Konsuler
i Udlandet.

— 28. Marts. Lov om forelobig Bevilling for Fi-

nansaaret 1863—89.
— 17. April. Lov om fremmede Skibes Adgang

til Fragtfart mellem islandske

Havne indbyrdes saavelsom mel-
lem Island og Danmark.

— 17. April. Plakat ang. Udredelsen af Omkost-
ningerne ved Fattiges Flytning.

— 30. April. Finanslov for Finansaaret fra I.

April 1868 til 31. Marts 1869.
Uddrag.

— 15. Maj. Lov om Tillægsbevilling for Finans-
aaret 1867—68.

— 10. August. Forelobig Lov om Regjeringens Fo-
relse under Kongens Fravæ-
relse.

i
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1868. 10. August. Forordn, ang. Forandring i Bestem-
melserne om Erlæggelsen af de

saakaldte Hospitalslodder i Is-

land.

1869. 5. Febr. Lov om Udstyring og Moblering af

de H. Kgl. Hoihed Kronprinsen
overdragne Slotte.

5. Febr. Lov om Naalepenge og Livgeding

til Hds. Kgl. Hoihed Prinsesse

Lovisa Josephine Eugenia.
— 26. Febr. Finanslov for Finansaaret fra 1.

April 1869 til 31. Marts 1870.
— 6. Marts. Lov om Tillægsbevilling for Finans-

aaret fra 1. April 1868 til 31.

Marts 1869. — Uddrag.
— 25. Juni. Almindelig Straffelov for Island.

— 25. Juni. Forordn, for Islafcl ang. Afsoning

af Boder udenfor kriminelle

Sager.
— 25. Juni. Forordn, for Island ang. Skibes Re-

gistrering.

— 25. Juni. Forordn, for Island ang. Skibes

Maaling.
— 25. Juni. Forordn, om Hundehold i Island.

— 20. Juli. Forelobig Lov om Regjeringens

Forelse under Kongens Fra-

værelse.

— 11. Decbr. Plakat for Island om en forandret

Inddeling af Medicinalvægten.
— 11. Decbr. Plakat for Island indeh. nærmere

Bestemmelser om privilegerede

Fordringers Inddrivelse hos dem,
der have givet Underpant i

Losore.
— 11. Decbr. Forordn, for Island om Eftergjorelse

af Fotografier.

1870. 12. Marts. Forordn, for Island ang. Æresop-
rejsning.

— 12. Marts. Plakat for Island ang. Erklæringers

Meddelelse til Ansogere og

Klagere.
— 26. Marts. Lov indeh. almindelige Bestemmelser

om Embeds- og Bestillings-

mænds Lonningsforhold m. v.

— 29. Marts. Lov om forelobig Bevilling for Fi-

nansaaret 1870—71.
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1870. 2. April. Anordn, om hvorledes Embeds- og

Bestillingsmænd, der have en

af deres Embede eller Bestil-

lind uafhængig Titel, have at

forholde sig for at opnaa Fri-

tagelse for samme.
— 30. April. Lov ang. forlænget forelobig Bevil-

ling for Finansaaret 1870-71
— 28. Maj. Lov om Tillægsbevilling for Finans-

aaret 1869—70. — Uddrag.
— 28. Maj. Finanslov for Finansaaret 1870

—

1871. — Uddrag.
— 18. Juni. Lov om Livsforsikrings- og For-

sorgelsesanstalten af 1871.
— 25. Juni. Lov om Udgivelsen af en Lovtidende

og en Ministerialtidende.

— 17. SepWr. Anordn, ang. Adgang for afskedigede

Embeds- og Bestillingsmænd

til at frasige sig de dem til-

lagte Titler.
*

— 24. Septbr. Anordn, ang. nærmere Regler for

Udgivelsen af Lovtidenden og
Ministerialtidenden.

— 12. Novbr. Anordn, om Embedseden.

Lægevæsen.

1868. 19. Juni. Jnstitsm. Skriv. ang. Betaling for

Lægebehandling af en syfilitisk

Patient.

— 3. August. Justitsm. Skriv. ang. Lægeunder-
visningen i Reykjavik.

— 10. August. Forordn, om Forandring i Bestem-
melserne om Erlæggelsen af de

saakaldte Hospitalslodder i Is-

; ^ A';-*'
;
;- land; * ^ '._,;

t
.

— 31. Decbr. Bekjendtgj. ang. Henlæggelsen af

Bestyrelsen af den islandske

Lægefonds Midler til Stiftsøv-

righeden i Island.

1869. 31. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Ophævelse af

det i Kancelli- Cirkulære af 11.

Marts 1820 indeholdte Forbud
mod Salg af Merkurialsalve

uden Recept.
- 25. Juni. Forordn, om Hundehold i Island.
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1869. 7. Juli. Kg]. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1867.
II—5.

— 11. Decbr. Plakat for Island ang. en forandret

Inddeling af Medicinalvægten.

1870. 7. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Foranstalt-

ninger mod venerisk Sygdoms
Indforelse og Udbredelse ved

franske Fiskere.

— 5. Marts. Bekjendtgj. om, fra hvilket Tidspunkt
PJak. for Island af 11. Decbr.

1869 om en forandret Inddeling

af Medicinalvægten skal træde

i Kraft.
— 28. Maj. Justitsm. Skriv. ang. de islandske

Lægers Pligt til at kjobe den
Medicin, som de dispensere,

paa Apothekerne.
— 8. August. Justitsm. Skriv. ang. Tilladelse til

at erholde Lig af afdode Fat-
tiglemmer m. v. til Obduktion
ved Lægeundervisningen i Rvik.— 5. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Jordemodres
Lonningsforhold.

Læsteafgift, se Skatter og Afgifter.

Limninger, se Embeder, Embedsmænd.

Maal og Vægt, se Mont, Maal og Vægt.

Matrikel, jevnf. Jordegods -Administration, Kapitelstaxter.

1869. 12. Maj. Justitsm. Skriv. ang. ny Skyldsæt-
ning af samtlige Kloster- og

Flogu-Jorder i Vesterskaptafells

Syssel.

1870. 30. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal

om Afgiftsnedsættelse samtOm-
taxation af 2 Jorder.

Ministerierne.

1869 : 5. Febr. Bekjendtgj. ang. Arkivvæsenets Hen-
læggelse fra Indenrigsministeriet

til Ministeriet for Kirke- og

Undervisningsvæsenet.
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Mont, Maal og Vægt.

1868. 6. Oktbr. Bekjendtgj. ang. Udprægning af .

Bronce-Halvskillinger.

1869. 21. Juli. Bekjendtgj. ang. Udprægning af en-
kelte Christiansd'orer. -

— 11. Decbr. Plakat for Island ang. en forandret

Inddeling af Medicinalvægten.

1870. 5. Marts. Bekjendtgj. ang., fra hvilket Tids-

punkt Plak. for Island af 11.

Decbr. 1869 om en forandret

Inddeling af Medicinalvægten

skal træde i Kraft.
j

]

— 25. Juli. Kundgj. ang. nye 100 Rd.- og 50
Rd.-Sedler, som af National-

banken sættes i Omlob. !

Obligationer, se Finanser. i

Oldsager.

1870. 5. Marts. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Understøttelse til Oldsags-]

samlingen i Reykjavik.

Oppeborseler, se Embeder, Embedsmænd, Finanser, Regnskabs-

væsen, Skatter og Afgifter.

Pantevæsen.

1869. 11. Decbr. Plakat for Island indeholdende nær-
mere Bestemmelser om privi-

legerede Fordringers Inddrivelse
]

hos dem, der have givet Under-
pant i Losore.

|

Pastoralseminariet, se Skolevæsen.

Patenter.

1869. 11. Decbr. Plakat for Island ang. Eftergjorelse

af Fotografier.

1870. 10. Febr. Bekjendtgj. for Island om Anmel-
j

delse af Eneret til Eftergjorelse

af Fotografier.

Pengevæsen, se Finanser, Mont, Maal og Vægt. „l

Pensionsvæsen, se Embeder, Embedsmænd, Finanser.
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Politivæsen, jevnf. Kriminalvæsen, Strafferetten.

1868. 23. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Politiskilt for

Repstyrerne i Eyrarsveit inden

Snæfellsnes Syssel.

1870. 22. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Omkostning-

erne ved Transport fra Island

til Kjobenhavn af en Forbe-

dringshusfange.

Postvæsen, jevnf. Dampskibsfart.

1868. 12. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Forogelse af

Postturene i Islands Vestamt.
— 1. Mai. Certeparti ang. Befragtning af et

1ste Klasses Skruedampskib

som Postdampskib mellem Kjo-
benhavn, Færoerne og Island.

— 25. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Expedition af

Posten paa Berufjord.
— 6. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Honorar for

Expeditionen af Posten mellem
Island og Vestmannoerne.— 7. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. Expeditionen

af Posten i Hunavatns Syssel.— 19. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Portofrihed for

Sonderamtets okonom. Selskabs
Breve med Sonderamtsposten.— 20. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Dampskibs-
forbindelsen mellem Kjoben-
havn, Færoerne og Island.

1869. 25. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Anvendelsen
af Finanslovens aarlige Bevil-

ling til det islandske Postvæsen.— 25. August. Reglem. for Befordring af Postfor-

sendelser mellem Danmark og
Reykjavik i 1870.

28. Septbr. Bekjendtgj. ang. Befordring af Post-

forsendelser mellem Danmark,
Island og Færoerne i 1870.

1870. 29. Januar. Bekjendtgj. ang. Postvæsenets Over-

tagelse af Dampskibsforbindel-

sen mellem Kjobenhavn, Fær-
oerne og Island.

18. Febr. Bekjendtgj. ang. Dampskibsforbin-

delsen mellem Kjobenhavn, Fær-
oerne og Island.

XX. B. 40
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1870. 21. Febr. Cirkulære til Postkontorerne ang.

Postforbindelsen mellem Dan-
mark, Færoerne og Island. —
Uddrag.

— 4. April. Bekjendtgj. ang. Pengeomsætningen
mellem Danmark og Færoerne
og Danmark og Island og om-
vendt.

— 26. April. Justitsra. Skriv, vedrorende Penge-
oinsætningen mellem Danmark
og Island.— 17. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Gratifikation

for Postexpedition i Norder-
mula Syssel.

— 23. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Udgifterne til

Postvæsenet i Nord- og Ost-
amtet.

— 4. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Honorar for

Postexpedition.

Præstekald, jevnf. Geistligheden, Kirker.

1868. 14. Januar. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Vifcirholl Kirkes Indtægter.

— 23, Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Afhændelse af den Saut)a-

nes Kirke tilhorende »Hltøar-

holmi«.

— 23. Juni. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. den Ey&ar Præstekald til-

horende Jord »Brimnes».

1869. 2. Marts. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Revision af den i 1853
affattede Specifikation over

Præstekaldenes Indtægter.

— 29. Maj. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Deling af Thingo Provsti

i to Provstier.

— 31. Maj. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Fordelingen af den ved
Anordn, af 15. Dec. 1865 § 7

befalede Kontribution af visse

Præstekald i Island.

— 8. Juli. Bekjendtgj. ang. en revideret For-
tegnelse over de islandske Præ-
stekalds Indtægter.



Register 627

1870. 8. August. Kirkes og Undervisningsm. Skriv.

ang. Mageskifte af Jorderne

Åsgautsstaoir og Villingaholt.

Præster, se Embeder, Embedsmænd, Geistligheden.

Præsteskolen, se Skolevæsen.

Regnskabsvæsen, jevnf. Finanser.

1868. 26. Septbr. Statsregnskab for Finansaaret 1867-
1868.

1869. 6. Marts. Justitsin. Skriv. ang. Bode for For-
sommelse med Indsendelse af

Administrations-Regnskaber.
— 9. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Sysselmænde-

nes Pligt til Restanceberigti-

gelse og betimelig Regnskabs-
aflæggelse med Hensyn til Sys-
selintrader.

— 9. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Strandings-

^regnskabers Decision af Amt-
mændene.

— 2. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Offentliggjo-

relse af Regnskaberne for Vej-
væsenets Indtægter og Udgifter.

— 7. Juli. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1867.

II.— 11.

— 1. Oktbr. Statsregnskab for Finansaaret 1868-

1869.

1870. 23. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Amtmændenes
Pligt til at kontrollere Syssel-

mændenes Regninger i Stran-

dingssager.

— 30. Septbr. Statsregnskab for Finansaaret 1869-
1870.

Religion og Gudsdyrkelse.

1869. 28. April. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. den reviderede islandske

Psalmebogs Benyttelse ved den

offentlige Gudstjeneste.

1870. 21. Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Emeritpræsters Ret til at

foretage kirkelige Handlinger.
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1870. 24. Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Benyttelsen af den revi-

derede islandske Alterbog.

Repartitions fond ene

1868. 19. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Betaling for

Lægebehandling af en syfilitisk

Patient.

Repperne, se Kommunalvæsen.

Retter, Rettergang, Retsvæsen,

jevnf. Kriminalvæsen, Strafferetten.

1869. 9. Marts. Justitsm. Skriv. ang. den aarlige

Fortegnelse over samtlige til

den kgl. islandske Landsoverret
. indankede Sager.— 28. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Sagfores Ret

til at mode i Forligskommis-
sionen for Parterne.— 25. Juni. Almindelig Straffelov for Island.

— 25. Juni. . Forordn, for Island ang. Afsoning
af Boder udenfor kriminelle

Sager.
— 8. Juli. Justitsm. Skriv. ang. den kgl. is-

landske Landsoverret.

1870. 2. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Lonningerne
til de ved den islandske Lands-
overret konstituere to Proku-
ratorer.

— 7. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. det Samme.

Reykjavik, jevnf. Kommunalvæsen, Skolevæsen ni. v.

1868. 12. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Laan til Rvik
Kommune til Vejforbedringer.

— 3. August. Justitsm. Skriv. ang. Lægeundervis-
ningen i Reykjavik.

— 3. August. Justitsm. Skriv. ang. Forsendelse af

Boger fra det kgl. Bibliothek

til Stiftsbibliotheket i Reykjavik.— 15. August. Justitsm. Skriv. ang. Afhændelse til

Arvefæste af nogle Græsmarker
i Reykjavik.

— 16. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Laan til Vej-
anlæg i Reykjavik Kjobstad.
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1869. 11. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Understøttelse

til Skytteforeningen i Reykjavik.
— 9. Marts. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Organisten ved Reykjavik
Dorakirkes Lon.

— 15. April. Justitsm. Skriv. ang. Afhændelse til

Arvefæste af en Jordparcel ved
Reykjavik.

— 8. Juli. Justitsm. Skriv. ang. den kgl. is-

landske Landsoverret.

1870. 8. Febr. Justitsm. Skriv. ang. fragtfri For-
sendelse af Medicinalvarer til

Apotheket i Reykjavik.
— 5. Marts. Kirke- tg Undervisningsm. Skriv.

ang. Understøttelse til Oldsags-
samlingen i Reykjavik.

— 31. Maj. Justitsm. Skriv. ang. den Skytte-

foreningen i Reykjavik ved Mi-
nisteriets Skriv, af 11. Febr.

1869 tilstaaede Understottelse.

— 9. Juli. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Understottelse til Stifts-

biblioteket i Reykjavik m. v.

Sagforere, jevnf. Retter, Rettergang, Retsvæsen m. v.

1869. 28. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Sagforeres Ret
til at mode i Forligskommis-
sionen for Parterne.

1870. 2. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Lonningerne til

de ved den islandske Lands?
overret konstituerede to Pro-
kuratorer.

— 7. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. det Samme.

Skabsygdom, se Faar, Faareavl, Faareskab, Landvæsen.

Skatter og Afgifter,

jevnf. Finanser, Handel og Skibsfart, Regnskabsvæsen m. v.

1868. 1. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Læsteafgift af

Kulladninger til Forsyning af

Marinens ved Island stationerede

Skibe.

— 10. August. Forordn, om Forandring i Bestem-
melserne om Erlæggelsen af de

saakaldte Hospitalslodder i Is-

land.
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1869. 31. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Præsteenkers

Pligt til at erlægge Kirketiende.

— 12. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Landskylds-
afgifter paa Vestmannoerne.

— 13. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Beregning af

Afgiften af Kongsjorder og

Tomthuse paa Vestmannoerne.
— 31. Maj. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Fordelingen af den ved
Anordn. 15. Decbr. 1865 § 7

befalede Kontribution af visse

Præstekald i Island.

— 2. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Offentliggjo-

relse af Regnskaberne for Vej-
væsenets Indtægter og Udgifter.

— 7. Juli. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1867.

II.— 11.— 7. August. Justitsm. Skriv. ang. Læsteafgift af

franske Orlogsskibe.

— 25. August. Justitsm. Skriv. ang. Extrabidrag og

Fattigtiende af Jordegodset paa
Vestmannoerne.

1870. 18. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Tilkjobsafgift

af et fransk Fiskerfartoj.

— 21. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal om
Erlæggelse af Fattigtiende af

det kgl. Jordegods paa Vest-
mannoerne.

— 21. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Forstaaelsen

af § 2 i Frdg. 10. Augr. 18d8
ang. Forandring i Bestemmel-
serne om Erlæggelsen af de saa-

kaldte Hospitalslodder i Island.

— 1. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Læsteafgift

af det danske Fiskeriselskabs

Skibe.

— 30. April. Justitsm. Skriv. ang. Erlæggelsen af

de saakaldte Hospitalslodder.

— 30. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal

om Afgiftsnedsættelse samt Om-
taxation af to Jorder.

— 9. Juli. Jusitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal om
Losning af Sopas og om Læ-

.
. steafgift.

-s
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1870. 9. Juli. Justitsm. Skriv. ang. den paabudte

Konsularattestation paa Vare-
fortegnelser og Sundhedspas.

— 9. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Tilkjobsafgift af

et indstrandet Skib.

— 4. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Moderation
i Landskyldsafgifterne af det

Staten tilhorende Jordegods i

Islands Vestamt.
— 24. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Indsendelse til

Toldstederne af Losnings- eller

Rykattester.

Skibes Nationalisering, Maaling og Registrering,

jevnf. Handel og Skibsfart, Skatter og Afgifter, Sofart.

1868. 26. Marts. Bekjendtgj. ang. gjensidig Aner-
kjendelse af det i Danmark og

Storbritannien gjældende Skibs-

— 11. Maj. Justitsm. Skriv., hvorved fremsendes

Generaldirektoratet for Skatte-

væsenets Cirkulære af 4. Sept.

1867, Skibsmaalingen /vedro-

rende.

— 24. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Maaling af Skibe

fra Storbritannieu.

1869. 29. Maj. Justitsm. Skriv. ang. en Betingelse

for Nationalisering af fremmede
Skibe.

— 25. Juni. Forordn, for Island ang. Skibes

Registrering.

— 25. Juni. Forordn, for Island ang. Skibes

Maaling.

— 16. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Fritagelse for

Ommaaling af Skibe fra de for-

enede Stater af Amerika.

1870. 1. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Skibs-Maalings-

og Registrerings-Forretningerne

for Islands Vedkommende.
— 1. Juni. Justitsm. Skriv. ang. det Samme.
— 2. Juni. Instruktion for Skibes Maaling. —

Uddrag.

Skibsfart, se Handel og Skibsfart, Sofart.

Skiftevæsen, se Arv og Skifte.
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1868. 13. Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Udgivelsen af en latinsk

Læsebog til Brug for Latin-

skolens nederste Klasser.

— 3. August. Justitsm. Skriv. ang. Lægeunder-
visningen i Reykjavik.

1869. 2. April. Bekjendtgj. ang. Indretning af en

Tillægsexamen for dem, der

uden at have underkastet sig

enten Adgangsexamen ved Kjo-
benhavns Universitet eller Af-
gangsexamen ved de lærde

Skoler ville indskrives ved Kjø-
benhavns Universitet som aka-
demiske Borgere.

— 7. Juli. Kgl. /Bekjendtgj. til Althinget ang.

^Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1867.

II. 5—7.
1869. 29. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. Forudbetaling

af Honoraret til dovstumme
Borns Undervisning i Island.

1870. 21. Juni. Kirke- og Undervisningsra. Skriv.

ang. Adgang til Afgangsexamen
for Privatister ved Reykjavik
lærde Skole.

— 8. August. Justitsm. Skriv. ang. Tilladelse til

at erholde Lig af afdode Fat-
tiglemmer ni. v. til Obduktion
ved Lægeundervisningen i Rvik.

— 1. Novbr. Kirke- og Undervisningsra. Skriv.

ang. Honorar for Censorer ved

Afgangsexamen ved Reykjavik

lærde Skole.

Statistik, jevnf. Kapitelstaxter.

1869. 27. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. aarlig Indbe-
retning om forliste danske Skibe

under Island in. v.

1870. 9. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Foretagelsen

af en almindelig Folketælling i

Island til I. Oktbr. 1870.

Statsforfatning, se Forfatning.

Statsgjæld, se Finanser.
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Stiftamtmand, se Embeder, Embedsmænd.

Stiftsbogtrykkeriet, se Boger, Bogtrykkeri, Bibliothek.

Strandinger, jevnf. Handel og Skibsfart.

1869. 9. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Strandings-

regnskabers Decision af Amt-
mændene.

1870. 18. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Tilkjobsafgift

af et fransk Fiskerfartoj.

— 31. Maj. Justitsm. Skriv. ang. skibbrudne So-
folks Hjemsendelse.

— 23. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Amtmændenes
PJigt til at kontrollere Syssel-

mændenes Regninger i Stran-

dingssager.

— 9. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Tilkjobsafgift

af et indstrandet Skib.

Sysseler, Sysselmænd, se Embeder, Embedsmænd, Fattig-

væsen.

SBfart,

jevnf. Handel og Skibsfart, Skibes Nationalisering, Maaling og

Registrering, Traktater.

1868. 17. April. Lov om fremmede Skibes Adgang
til Fragtfart mellem islandske

Havne indbyrdes saavelsom

mellem Island og Danmark.
— 25. Juni. Justitsm. Skriv. ang. belgiske og

nordtyske Skibes Ret til at gaa
i Fragtfart mellem islandske

Havne indbyrdes og mellem Is-

land og Danmark.
— 24. Novbr. Justitsm. Skriv. ang. Maaling af

Skibe fra Storbritannien.

1869. 11. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Stationering af

en dansk Orlogsmand i de is-

landske Farvande.

— 29. Maj. Justitsm. Skriv. ang. en Betingelse

for Nationalisering af fremmede

Skibe.

— 25. Juni. Forordn, for Island ang. Skibes Re-
gistrering.

— 25. Juni. Forordn, for Island ang. Skibes

Maaling.
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1869. 16. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Fritagelse for

Ommaaling af Skibe fra de for-

enede Stater af Amerika.
— 7. August. Justitsm. Skriv. ang. Læsteafgift af

franske Orlogsskibe.

— 27. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. aarlig Ind-
beretning om forliste danske
Skibe under Island m. v,

1870. 31. Maj. Justitsm. Skriv. ang. skibbrudne So-
folks Hjemsendelse.

— 1. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Skibsregistre-

rings- og Maalings-Forretning-

erne for Islands Vedkommende.
— 1. Juni. Justitsm. Skriv. ang. det Samme.
— 2. Juni. Instruktion for Skibes Maaling. —

Uddrag.
.— 9. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal

om Losning af Sopas og om
Læsteafgift.

— 19. August. Bekjendtgj. for Island ang. fornyet

Anvendelse af Forordn. 4. Maj
1803 om, hvorledes Handlende
og Sofarende sig have at for-

holde i Tilfæle af Krig mellem
fremmede Magter.

SOpas, se Handel og Skibsfart, Sofart.

Soterritoriet, se Fiskeri.

Traktater.

1868. 26. Marts. Bekjendtgj. ang. gjensidig Aner-
kjendelse af det i Danmark og

Storbritannien gjæld. Skibsmaal.
— 25. Juni. Justitsm Skriv. ang. belgiske og

nordtyske Skibes Ret til at

gaa i Fragtfart mellem islandske

Havne indbyrdes og mellem
Island og Danmark.

— 15. Oktbr. Tillægsartikel til Konventionen af

24. Oktbr. 1867 mellem H. M.
Kongen af Danmark og de for-

enede Stater af Amerika.
— 29. Oktbr. Deklaration om, at danske og ita-

lienske Undersaatter skulle i

Italien og Danmark være fri-

tagne for Tvangslaan og for

Tjeneste i Armeen m. v.
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1869. 20. Januar. Traktat til Fastsættelse af Ægte-
skabskontrakten mellem H. Kgl.

fioihed Kronprins Christian

Frederik Vilhelm Carl af Dan-
mark og Hds. Kgl. Hoihed
Prinsesse Lovisa Josepine Eu-
genia af Sverrig og Norge.— 7. Juni. Overenskomst mellem Danmark og
Tyrkiet om Ret for danske
Undersaatter til at erhverve og
besidde Grundejendom i det

Ottomanske Rige.
— 14. Juni. Deklaration, hvorved danske Under-

saatter i Storbritannien og en-
gelske Undersaatter i Danmark
tilsikres Fritagelse for Tvangs-
laan og for Militærtjeneste.— 25. Juni. Deklaration ang. Fortolkningen af

Art. VI af Handelstraktaten
mellem Danmark og Sverrig-
Norge.

1870. 7. Maj. Aab. Brev om, at Konvention 24.

Oktbr. 1867 om Afstaaelse af

Oerne St. Thomas og St. Jan
er bortfalden.

Tyendevæsenet.

1868. 4. Septbr. Justitsm, Skriv. ang. de i Kjob-
staden Isafjord faldende Ge-
byrer for Bevillinger til at være

Losemænd.

Umyndige, jevnf. Arv og Skifte samt Overformynderivæsen.

1869. 14. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. Indsættelse til

Forrentning i Sparekasser af

Umyndiges Midler.

Understøttelser og Laan af offentlige Midler.

1868. 18. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Understøttelse

i Anledning af lidt Formuetab

ved Kvægpest.
— 13. Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Udgivelsen af en latinsk

Læsebog til Brug for Latin-

skolens nederste Klasser.
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1868. 24. Marts. Justitsm. Skriv. ang. Revisionen af

den islandske Psalmebog.
— 12. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Laan til

• Reykjavik Kommune til Vej-
forbedringer.

— 22. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Tilbagebetaling

af et Grunnavik Rep ydet

Laan.
— 1. August. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Laan af offentlige Midler
mod Pant i Losore.

— 3. August. Justitsm. Skriv. ang. Kornlaan til

Forebyggelse af Hungersnod.
— 15. August. Justitsm. Skriv. ang. Henstand med

Tilbagebetaling af Laan til for-

skjellige Kommuner i Snæfells-

nes Syssel.

— 21. August. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Understottelse til Udar-
bejdelse af en Geografi paa
Islandsk.

— 4. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. Understottelse

til Vestmannoernes Borger-
)

væbning.
— 16. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. Laan til Fore-

byggelse af Hungersnod.
— 16. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Laan til Vej-

J

anlæg i Reykjavik Kjobstad.
j

1869. 11. Febr. Jastitsm. Skriv. ang. Understottelse

til Skytteforeningen i Reykjavik.
— 29. Septbr. Justitsm. Skriv. ang. Forudbetaling

af Honoraret til dovstumme
|

Borns Undervisning i Island.

1870. 26. Febr. Justitsm. Skriv. ang. en forandret

Anvendelse af Bevillingen til

Havedyrkningens Fremme.
— 28. Febr. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Understøttelsen ti! Under-
visningen af Dovstumme.

— 5. Maits. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Understottelse til Old-
sagssamlingen i Reykjavik.

— 31. Maj. Justitsm. Skriv. ang. den Skytte-

foreningen i Reykjavik ved Mi-
nisteriets Skriv. 11. Febr. 1869
tilstaaede Understottelse.
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1870. 6. Juli. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Understøttelsen til træn-
gende Emeritpræster og Præ-
steenker i Island.

— 9. Juli. Kirke- og Undervisningsm. Skriv.

ang. Understøttelse til Stifts-

bibliotheket i Reykjavik rn. v.

— 7. Novbr. Justitsm. Skriv, ang Anvendelse af

Bevillingen til Havedyrkningens
Fremme.

Undervisning, se Skolevæsen.

Universitetet, se Skolevæsen.

Vejvæsen.

1868. 12. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Laan til Reykja-
vik Kommune til Vejforbe-

dringer.

— 16. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Laan til Vej-
anlæg i Reykjavik Kjobstad.

1869. 29. Januar. Justitsm. Skriv. ang. Laan til Istand-

sættelse af Hovedveje i Sonder-
amtet.

— 2. Juli. Justitsm. Skriv. ang. Offentliggjorelse

af Regnskaberne for Vejvæse-
nets Indtægter og Udgifter.

— 7. Juli. Kgl. Bekjendtgj. til Althinget ang.

Resultaterne af dets Betænk-
ninger og Andragender i 1867.

II.— 11.

Vestmannoerne.

1868. 4. Septbr. Justitsm. Skriv. angr'Understottelsa

til Vestmannoernes Borgervæb-
ning.

— 21. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. Forbud mod
Brugen af Net ved Fangsten

af Sopapagojer paa Vestmann-

— 28. Oktbr. Justitsm. Skriv. ang. udestaaende

Afgiftsrestancer af Vestmann-
• '^ oerne. v

1869. 12. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Benyttelsen af

Net ved Fuglefangst paa Vest-

mannoerne.
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1869. 12. Maj. Justitsm. Skriv. aug. Landskylds-
afgifter paa Vestmannoerne.

— 13. Maj. Justitsm. Skriv. ang. Beregningen

af Afgiften af Kongsjorder

og Tomthuse paa Vestmann-

Sfellsr^: -p
••••' ::8ernet

v

— 25. August. Justitsm. Skriv. ang. Extrabidrag og

Fattigtiende af Jordegodset paa
Vestmannoerne,

1870. 21. Febr. Justitsm. Skriv. ang. Sporgsmaal
om Erlæggelse af Fattigtiende

af det kgl. Jordegods paa Vest-
mannoerne.

1870. 3. Juni. Justitsm. Skriv. ang. Bevillingen til

Indhegning og Opdyrkning af

Hjemraemarker paa Vestmann-
oerne.
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